ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ
вул. Грушевського, 53, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29000
тел. приймальня (0382)79-47-26 e-mail: khmuosvita@ic.km.ua код ЄДРПОУ 02146920
Інформація
про хід виконання Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки за 2019 рік:
Розвиток дошкільної освіти міста
Мета:
Реалізація прав дитини-дошкільника на здобуття дошкільної освіти, збереження та зміцнення психічного, фізичного та духовного здоров’я
дитини, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей шляхом задоволення освітніх потреб батьків щодо розвитку власних
дітей.
Проблеми, які потребують розв’язання:
 Недостатня кількість дошкільних навчальних закладів та місць в них, переукомплектованість діючих ДНЗ.
 Незадовільна нормативна і матеріальна база для інтеграції дітей з особливими потребами в дитяче середовище ДНЗ.
 Застаріла матеріально-технічна база ДНЗ.
Шляхи реалізації:
Орієнто
вані
обсяги
фінансу
Строк
Перелік
Джерела
вання
№ з/п
виконання
Виконавці
Інформація про заходи на виконання програми
заходів програми
фінансування (вартість
заходу
), тис.
гривень,
у тому
числі по
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1.

роках:
2019
Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів та форм власності
Сприяння будівництву нових
2017-2021
Управління
Міський
дошкільних навчальних закладів
капітального
бюджет
Для задоволення потреб у дошкільній
відповідно до потреб
будівництва
освіті з міського бюджету виділяються кошти
мікрорайонів міста:
на будівництво нових закладів дошкільної
освіти та відкриття нових груп, зокрема:
будівництво
- мікрорайон Озерна - завершено будівництво
дошкільного
навчального закладу в
ЗДО на 11 груп з проектною потужністю 215
мікрорайоні Озерна.
місць (2019 рік)

будівництво
дошкільного
навчального закладу в
мікрорайоні Лезнево.
2.
Здійснення добудови та
реконструкції приміщень діючих
дошкільних навчальних закладів
із врахуванням реальної потреби
в мікрорайонах міста:
добудова
НВО №1
3. 4 Відкриття нових груп в діючих
дошкільних навчальних закладах
4.

Зарахування дітей до
дошкільних навчальних закладів
відповідно до «Загальноміської
електронної реєстрації дітей до
ДНЗ міста»

2017-2021

Управління
капітального
будівництва

Міський
бюджет

мікрорайон
Лезневе
–
продовжується
будівництво закладу дошкільної освіти на
120 місць (відкриття 2020 рік);

2017-2021

Управління
капітального
будівництва

Міський
бюджет

мікрорайон Виставка – триває будівництво 4
груп у НВО № 1 на 120 місць (відкриття
вересень 2020 рік);

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

У 2019 році здійснено реорганізацію
санаторної групи ДНЗ №43 в групу загального
розвитку.

2017-2021

Центр
надання
адміністратив
них послуг

Без
фінансування

Зарахування дітей в заклади дошкільної освіти
відбувається згідно електронної черги або
відповідно до заяв батьків, поданих на комісію
про позачергове влаштування.
Станом на 1 січня в заклади дошкільної освіти
міста було зараховано згідно електронної
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5.

6.

Забезпечення доступності
дошкільної освіти шляхом
використання різних форм її
здобуття:
- у дошкільному навчальному
закладі;
- через соціально-педагогічний
патронат дітей, що не
здобувають дошкільну освіту;
- у приватних, корпоративних
дитячих садках, розташованих у
житлових та нежитлових
приміщеннях (відповідно до
нового санітарного регламенту).
Створення належних умов для
обов’язкового здобуття дітьми 5річного віку дошкільної освіти

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

черги 13356.
Станом на 1 січня 2020 року дошкільною
освітою охоплено 13356 дітей .
Закриті
групи
соціально-педагогічного
патронату в яких перебувало 12 дітей.

Належні умови для обов’язкового здобуття
дітьми 5-річного віку дошкільної освіти
створюються шляхом:
- розширення мережі дошкільних навчальних
закладів різних типів і форм власності;
- популяризації 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
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7.

Налагодження чіткої співпраці
між ДНЗ та початковою школою
щодо наступності навчання

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

раннього дитинства;
- модернізації 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.
З метою забезпечення наступності між
ланками дошкільної та початкової освіти
налагоджено взаємодію з закладами загальної
середньої освіти на постійній основі шляхом
складання угод про спільну діяльність з даного
питання.
Методична робота щодо забезпечення
наступності дошкільної і початкової освіти у
закладах дошкільної та початкової освіти
здійснюватися
за
інформаційнопросвітницьким і практичним напрямами.
Інформаційно-просвітницький аспект взаємодії
закладів дошкільної освіти та початкової
школи спрямовано і на батьків, і на педагогів.
З метою обміну досвідом вихователів
закладів дошкільної освіти та
учителів
початкової школи щодо використання ігрових
методів і прийомів, форм організації діяльності
дітей, системи роботи з розвитку мовлення,
формування
пізнавальних
процесів,
соціалізації дитини тощо
передбачено
індивідуальні та інтерактивні (колективні,
колективно-групові,
групові)
форми
методичної роботи. А саме:
взаємовідвідування
вчителями
та
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8.

Поточні видатки для
дошкільних навчальних закладів
(оплата придбання та послуг –
200 грн на дитину)

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

664,0

480,5

вихователями відкритих занять (інших форм
організації освітньої роботи) з дітьми старшого
дошкільного віку та уроків у початковій школі;
- анкетування педагогів закладів освіти з
питань забезпечення гармонійного розвитку
особистості дитини з метою вивчення потреб у
підвищенні майстерності;
- підготовка і проведення спільних
педагогічних
рад,
семінарів-практикумів,
засідань «круглих столів», конференцій,
консультацій, тематичних виставок тощо;
- організація роботи спільних методичних
об’єднань, творчих груп вихователів закладів
дошкільної освіти і вчителів початкової
школи;
- залучення педагогів закладів дошкільної
освіти і початкової школи до участі в спільних
педагогічних
проектах,
розроблення
методичних рекомендацій і порад;
- обмін педагогічним досвідом з різних
питань щодо реалізації наступності між
дошкільної та початкової ланками освіти;
- сприяння самоосвіті педагогів, підвищення
їх фахової майстерності.
Поточний ремонт покрівлі ( ДНЗ № 1, ДНЗ №
15, ДНЗ № 23, ДНЗ № 40, ДНЗ № 43, ДНЗ №
45, ДНЗ № 48, ДНЗ № 46, ДНЗ № 49, ДНЗ №
52)
Поточний ремонт приміщення, поточний
ремонт пральні ( ДНЗ № 6, ДНЗ № 15, ДНЗ №
24, ДНЗ № 25, ДНЗ № 39, ДНЗ № 45, ДНЗ №
5

47, ДНЗ № 54)
1410,8

Поточний
ремонт,
ремонт
системи
водопостачання
та
опалення,
ремонт
сантехнічних мереж, ремонт каналізації (ДНЗ
№ 20, ДНЗ № 33, ДНЗ № 45, ДНЗ № 48, ДНЗ
№ 56, ДНЗ № 7, ДНЗ № 8, ДНЗ № 11, ДНЗ №
15, ДНЗ № 18, ДНЗ № 30, ДНЗ № 39, ДНЗ №
46, ДНЗ № 47, ДНЗ № 49, ДНЗ № 52)

164,7

Вогнезахисне
просочування
дерев`яних
конструкцій
даху,
монтаж
пожежної
сигналізації( ДНЗ № 10, ДНЗ № 25, ДНЗ № 39)

163,3

Поточний ремонт вентиляції (ДНЗ № 32, ДНЗ
№ 39)

50,7

Поточний ремонт тротуару,
території (ДНЗ № 8, ДНЗ № 32)

3076,3

9.

Забезпечення умов реалізації
Базового компоненту дошкільної
освіти, інваріантних та
варіативних програм

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

благоустрій

Використання 300 грн. на дитину придбано
:будівельні матеріали, господарчі товари,
меблі, миючи, посуд, канцтовари, м'який
інвентар, та інш.
Забезпечення умов реалізації Базового
компоненту дошкільної освіти, інваріантних та
варіативних програм.
Заклади дошкільної освіти
забезпечені
педагогічними кадрами.
Колективи
націлені
на
створення
здоров'язбережувального освітнього простору
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як головної передумови зміцнення здоров'я
дітей, що передбачає:
- раціональне планування навчального
навантаження на дитину;
- уміле поєднання її рухової активності з
розумовою діяльністю;
- організацію збалансованого харчування;
забезпечення
якісного
медичного
обслуговування тощо.
Спільні зусилля спрямовані на:
- неухильне дотримання санітарно-гігієнічних
вимог щодо утримання приміщень навчальних
закладів та щодо організації життєдіяльності
дітей;
- оснащення фізіотерапевтичних і медичних
кабінетів, фізкультурних, ігрових майданчиків,
спортивних зал;
- упровадження в освітній процес новітніх
методик профілактики та лікування дитячих
захворювань,
здоров'язбережувальних
та
здоров'яформувальних технологій;
Скоординовано зусилля працівників на
налагодження та взаємодію з батьками.
Підвищення якості освіти у дошкільних
навчальних закладах забезпечується через
урізноманітнення форм
цілеспрямованого
навчально-виховного впливу, зокрема шляхом:
- проведення індивідуальних занять, гурткової
(секційної, студійної) роботи;
- застосування в освітній роботі педагогічних
інновацій, сучасних психолого-педагогічних та
інформаційно-комунікаційних технологій;
- вивчення, узагальнення та поширення
перспективного педагогічного досвіду;
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10.

Проведення системної,
просвітницької роботи з батьками
щодо залучення їх до
партнерської співпраці

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

- активізації взаємодії з родинами;
- удосконалення механізмів моніторингу
освітнього процесу.
Одним із чинників підвищення якості
дошкільної освіти стала гурткова робота,
спрямована на задоволення потреб та інтересів
дітей до певного виду діяльності, виявлення та
розвиток у них загальних і індивідуальних
здібностей. Зокрема у закладах дошкільної
освіти функціонують такі гуртки:
художньо-естетичні
(образотворчі,
хореографічні, музичні, театральні);
- фізкультурно-спортивні;
- логіко-математичні;
- пізнавальні;
- мовленнєві.
Активізовано роботу з родинами для
реалізації таких завдань:
- забезпечення максимального використання
виховного потенціалу педагогів і родини у
формуванні особистості дитини;
- підвищення рівня психолого-педагогічної
культури батьків, формування у них свідомого
розуміння власної активної позиції у вихованні
своїх дітей;
- заохочення батьків до участі в освітньому
процесі на засадах рівності, партнерства і
взаємоповаги;
- залучення батьків до створення належних
умов для успішної життєдіяльності та розвитку
дітей у сім'ї та дошкільному навчальному
закладі.
Важливою складовою великої і серйозної
роботи, спрямованої на гуманізацію стосунків
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батьків і педагогів, на освіту сім’ї є батьківська
конференція, яка присвячується певному
питанню, тому велике значення має вибір
теми.
Забезпечення сучасним
обладнанням спеціальних та
інклюзивних груп

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

Введення у штатний розпис
посади двірника (10 закладів)
13.
Сприяння участі дошкільних
навчальних закладів міста у
Всеукраїнських та міжнародних
конкурсах

2017-2021

Управління
освіти
Управління
освіти

Міський
бюджет
Міський
бюджет

11.

12.

2017-2021

Разом

497,9

Придбання спеціальних засобів корекції
психофізичного розвитку для інклюзивних
груп (ДНЗ № 26, ДНЗ № 34, ДНЗ № 35, ДНЗ №
36, ДНЗ № 40, ДНЗ № 43, ДНЗ № 45, ДНЗ №
56)
За звітний період не було введено посад
двірника
Заклади дошкільної освіти у всеукраїнських
конкурсах участі не брали

6508,2

Загальна середня освіта
Мета:
– досягнення і підтримка високої якості освітніх послуг для задоволення потреб і вимог учнів, батьків, суспільства;
– прогнозування рівня якості освіти та застосування дієвих управлінських рішень для запобігання прояву негативних тенденцій щодо
зниження рівня якості освіти;
– формування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного
задоволення потреб громадян;
– забезпечення рівного доступу учнів до профільного навчання, що забезпечить можливість обирати конкретну
пріоритетну галузь навчання, створення ресурсних центрів із різних напрямів профільного навчання та розвиток їх матеріальнотехнічного оснащення.
– вдосконалення системи цілеспрямованого виявлення інтелектуально й творчо обдарованих дітей.
Проблеми, які потребують розв’язання:
 Переукомплектованість діючих ЗНЗ.
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 Незадовільна нормативна і матеріальна база для інтеграції дітей з особливими потребами в освітнє середовище.
 Застаріла матеріально-технічна база шкільних кабінетів.
Шляхи реалізації:

№
з/п

Перелік
заходів програми

Строк
виконання
заходу

Будівництво загальноосвітнього
навчального закладу у мікрорайоні
«Озерна»
Здійснення добудови та
реконструкції приміщень діючих
навчальних закладів відповідно до
потреб мікрорайонів міста:
- добудова НВК №10;
- добудова ЗОШ №18

2017-2019

3.

100% охоплення навчанням
дітей та підлітків шкільного віку

4.

5.

1.

2.

Виконавці

Джерела
фінансування

Розвиток мережі
Управління
Міський
капітального
бюджет
будівництва

Орієнтовані
обсяги
фінансуванн
я (вартість),
тис. гривень,
у тому числі
по роках:
2019

-

_

–

_

Управління
капітального
будівництва

Міський
бюджет

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

Здійснення обліку дітей
шкільного віку (Всеукраїнський
рейд «Урок»)

2017-2021

Управління
освіти спільно з
соціальними
партнерами

Без
фінансування

–

Сприяння участі навчальних
закладів у грантах, які мають на

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

2017-2019

Інформація про заходи на виконання
програми

–
У 2019 році всіх дітей та підлітків
шкільного віку 100% охоплено
навчанням
У
вересні-жовтні
2019
року
проведено
Всеукраїнський
профілактичний захід «Урок» по
всіх закладах загальної середньої
освіти міста.
Департаментом
освіти
постійно
інформуються заклади загальної
10

меті повне або часткове
фінансування заходів, що
сприятимуть реалізації творчого
потенціалу учнів та учителів

6.

Організація системи баз даних
та статистичної звітності
загальноосвітніх навчальних
закладів

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

7.

Впровадження проекту
«Безпечна школа» (охоронці в НЗ)

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет,
власні
джерела
надходження

-

Без
фінансування

–

8.

Створення умов для участі учнів
у стипендіальних програмах
міжнародних освітніх організацій

2017-2021

Управління
освіти

середньої
освіти
міста
щодо
можливості участі у грантах, які
мають на меті повне або часткове
фінансування
заходів,
що
сприятимуть реалізації творчого
потенціалу учнів та учителів. Заклади
освіти здійснюють реєстрацію на
участь у грантових програмах.
В закладах загальної середньої освіти
міста
організовано
роботу
в
програмному забезпеченні «КУРС:
Школа» та створено базу даних
статистичних звітів закладів освіти.
У 2019 році фінансування на
реалізацію проєкту "Безпечна школа"
не проводилось.
Було профінансовано встановлення
освітлення на території ЗОШ № 13 на
суму 10,0 тис. грн, монтаж пожежної
сигналізації на суму 1045,0 тис. грн
(9
закладів)
та
просочення
конструкцій (8 закладів).
Щороку на базі Хмельницької
спеціалізованої
середньої
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів № 1 відбувається ІІІ тури
тестування
«Програми
обміну
майбутніх лідерів» (FLEX). Програма
фінансується
урядом
США
й
адмінструється AmericanCouncil. З
вересня
2019
року
розпочала
навчання в 11 класі Хмельницької
гімназії № 1, Дерев’янко Олена, яка
11

9.

Здійснення моніторингу якості
освіти у загальноосвітніх
навчальних закладах

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

влітку 2019 року повернулася з США
після навчання у вищезазначеній
програмі.
За
результатами
конкурсу
на
здобуття стипендій Гете-Інститутуи
учениця 10 класу Хмельницької
спеціалізованої
середньої
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів № 6 з поглибленим
вивченням німецької мови з 1-го
класу Цабак Є. взяла участь у
тритижневих мовних курсах влітку
2019 у м. Дудерштадт, Німеччина, а
учениця 10 класу Єрмоленко О.
виборола стипендію на участь у
роботі
двотижневого
мовного
театрального табору влітку 2019 у м.
Трабзон, Туреччина.
Одним із основних критеріїв роботи
закладів загальної середньої освіти є
якість освіти, а основним виміром
якості
- державна підсумкова
атестація у формі зовнішнього
незалежного оцінювання .
Всього у 2019 році взяли участь у
ЗНО
1314
випускників.
За
результатами
ЗНО
визначено
показник навченості з української
мови та літератури, він становить 63
%,математики 47%, історії України 48%.
У жовтні 2019 року проведено
моніторинг якості уроків трудового
навчання, у якому взяли участь учні
12

5-9 класів із 14 закладів загальної
середньої освіти
10.

Вивчення питання доцільності
відкриття класів з поглибленим
вивченням окремих предметів,
гімназійних, ліцейних та
профільних класів

2017-2021

Профілізація освіти
Управління
Без
освіти
фінансування

–

У 2019/2020 навчальному році
поглиблено вивчають українську
мову та літературу 507 учнів 8 і 9
класів, зокрема у НВК № 2 – 58
учнів, НВО №5 -122 учні, гімназія №
2 -67 учнів, ліцей № 15- 84 учні.
Математику поглиблено вивчають
274 учнів у НВО № 5- 57 учнів 8 і 9
класів, ліцей № 17 – 73 учні 8,9
класів, гімназії № 1- 144 учні 5, 6
класів. Мистецтво на поглибленому
рівні вивчають 609 учнів у 3-9 класах
СЗОШ № 27. Поглиблене вивчення
інформатики запроваджено у НВК №
2 для 26 учнів 9 класу, 26 учнів 8
класу у НВК № 7, 91 учень 8 і 9
класів у НВК № 4. Іноземну мову на
поглибленому рівні вивчають 2945
учнів у 12 закладах (СЗОШ №
1(англійська)-691 учень, СЗОШ № 6
(німецька)- 546 учнів, СЗОШ № 8
(англійська)- 201 учень, СЗОШ № 12(
англійська)- 288 учнів, ліцей № 15
(англійська)- 199 учнів, ліцей №
17(англійська) – 53 учні, СЗОШ № 19
(англійська)- 372 учні, ЗОШ № 20
(польська)- 63 учні, СЗОШ № 30 –
264 учні, гімназія № 1(англійська)72 учні. Хімію поглиблено вивчають
180 учнів 8 і 9 класів у ліцеї №17 та
НВК № 4. Біологію на поглибленому
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рівні вивчають 207 учнів 8 і 9 класів
у ліцеї № 17, НВК № 4, у 9 класі НВК
№ 7.Історію поглиблено вивчають
187 учнів НВО № 5, НВК № 7, НВО
№ 28, НВК № 4. Поглиблено
вивчають географію 96 учнів 8 і 9
класів у НВО № 28.
На профільному рівні вивчають:
- мистецтво 63 учні 10 і 11 класів
СЗОШ № 27;
- інформатику -330 учнів у ТБЛ,
СЗОШ № 8, НВК № 9, НВК № 10,
гімназії № 2, НВК № 7, НВК № 4;
- географію -33 учні у ЗОШ № 25;
- хімію – 165 учнів у ТБЛ, ліцеї №
17, СЗОШ № 29, НВК № 4;
- біологію і екологію – 153 учні у
ліцеї № 17, ЗОШ № 22,, СЗОШ № 29,
НВК № 4;
- фізику і астрономію -26 учнів у
гімназії № 2;
- математику – 314 учнів у ТБЛ,
НВК №10, СЗОШ № 12, колегіумі,
ліцеї № 17, гімназії № 1;
- економіку - 108 учнів у НВО №
28, ліцеї № 17, колегіумі;
- правознавство - 98 учнів у СЗОШ
№ 6, ЗОШ № 25,
історію – 577 учнів у НВК №
2, НВО № 5, СЗОШ № 7, гімназії №
2, ТБЛ, ЗОШ № 14, колегіумі, ЗОШ
№ 22, НВО № 23, ЗОШ № 25, НВК №
7, ЗОШ № 18, НВО № 28, НВК № 4;
іноземну мову –429 учнів у
14

11.

Експертиза робочих навчальних
планів. Аналіз ефективності
використання інваріантної та
варіативної складових робочих
навчальних планів на вивчення
предметів профільного циклу

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

12.

Здійснення моніторингового
спостереження та контролю за
профільним навчанням

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

13.

Забезпечення відкритого
доступу батьків та інших

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

СЗОШ № 1, НВК № 2 , ТБЛ, СЗОШ
№ 12, ліцей № 15, СЗОШ № 19, ЗОШ
№ 20, СЗОШ № 19, ЗОШ № 24,
гімназії № 1;
української літератури -169
учнів у НВО № 5, ЗОШ № 13, ЗОШ
№ 21;
української мови – 990 учнів у
НВК № 2, НВО № 5, ТБЛ, НВК № 6,
НВК № 9, СЗОШ № 7, НВК № 10,
гімназії № 2, ЗОШ № 13, ліцей № 15,
колегіум, ЗОШ № 18, ЗОШ № 20,
ЗОШ № 21, ЗОШ № 22, ЗОШ № 24,
ЗОШ № 25, НВК № 7, НВО № 28,
гімназії № 1.
В усіх закладах загальної середньої
освіти міста сформовані освітні
програми,
що
відповідають
державному стандарту початкової,
базової і повної загальної середньої
освіти. Складовими до освітніх
програм є навчальні плани з
обґрунтуванням вибору предметів на
профільне вивчення у школі ІІІ
ступеня.
Моніторинг
впровадження
профільного навчання здійснюється у
ході вивчення освітніх програм
закладів загальної середньої освіти,
результативності
ДПА за курс
базової і повної загальної середньої
освіти
На WEB-сайтах
усіх закладів
загальної середньої освіти міста,
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громадян до інформації щодо
профілізації кожного
загальноосвітнього навчального
закладу міста з профільного
навчання» (через дошки
оголошень, ЗМІ, WEB-сайти
закладів та управління освіти)»
Оснащення профільних
кабінетів:фізики, хімії,
математики, географії, біології

14.

згідно ст. 30 Закону України «Про
освіту»
оприлюднені
освітні
програми, що реалізуються в закладі
освіти,
та
перелік
освітніх
компонентів,
що
передбачені
відповідною освітньою програмою.
2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет
Разом

146,6

Впродовж 2019 року оснащено 1
кабінет фізики в НВО№5

146,6

Учнівське самоврядування
Мета проекту: формування у дітей та учнівської молоді національної самосвідомості, патріотизму, активної громадянської позиції,
соціальної активності, взаєморозуміння та співробітництва зі своїми ровесниками в Україні та за її межами.




Проблеми, які потребують розв’язання:
Низький рівень підтримки дитячих ініціатив у навчальних закладах щодо соціальних проектів, які реалізуються в громаді та співпраці
органів учнівського врядування з органами самоврядування навчальних закладів.
Мотивація та залучення дітей до активної діяльності в учнівському самоврядуванні.
Створення сприятливого середовища для самореалізації особистості та реалізації власної ініціативи.
Шляхи реалізації:

№ з/п

Перелік
заходів програми

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовані
обсяги
фінансування
(вартість), тис.
гривень, у
тому числі по
роках:
2019

Інформація про заходи на виконання програми
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1.

Створення банку даних
кращих діючих проектів
учнівського
самоврядування, постійний
обмін досвідом

Управління
освіти

Без
фінансування

–

2.

Співпраця з радою
міського учнівського
самоврядування «Нова
генерація міста»

Управління
освіти

Без
фінансування

–

3.

Здійснення методичного
забезпечення та
координації діяльності

Управління
освіти

Без
фінансування

–

У 2019 р. продовжується поповнюватись банк
даних
кращих
діючих
проектів
учнівського
самоврядування.
Здійснюється постійний обмін досвідом з
лідерами обласної ради старшокласників, районними
радами старшокласників.
Проведена інтерактивна міні-лекція «Мрії і
перешкоди»
для
координаторів
учнівського
самоврядування Хмельницької області.
Спільний проєкт «Нової генерації міста»,
Хмельницької міської ради та ГО «Молодь за краще
майбутнє»
Громадсько-політичні
студії
«Школа
сучасного лідера» для студентів ВНЗ та учнів ПТНЗ.
Проведено розширений збір ради міського
учнівського самоврядування «Нова генерація міста» під
час якого відбулась зустріч зі студентами та
викладачами ХУУПу.
Налагоджено співпрацю з радою міського учнівського
самоврядування «Нова генерація міста», зокрема:
- Семінар-воркшоп
для
педагогів-організаторів
Красилівського району «Моделювання діяльності
педагога-організатора в умовах сучасних викликів
НУШ». Модератори: лідери «Нової генерації міста»
- Серпень 2019 р. – проведення лідерами НГМ
майстерок для педагогів-організаторів ЗЗСО міста
- Регіональний дводенний збір лідерів «Школа
лідерства-2019»
- Робота учнівського самоврядування регулярно
висвітлюється на сайті департаменту освіти та
науки.
Методистом НМЦ Департаменту освіти та науки
Солтис Н.І. спільно з координатором ради міського
учнівського самоврядування «Нова генерація міста»
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шкільних учнівських
органів самоврядування

4.

Співпраця з іншими
громадськими
організаціями міста та
області

Управління
освіти

Без
фінансування

–

5.

Організація учнівських
конференцій, форумів,
зльотів, конкурсів

Управління
освіти

Без
фінансування

–

Вальковою О.В. проведено тренінги з національнопатріотичної тематики для лідерів учнівського
самоврядування «Нова генерація міста».
Протягом
звітного
періоду
надавалися
консультації керівникам шкільних учнівських органів
самоврядування
Допомога педагогам-організаторам методичними
матеріалами, сценаріями, фільмами...
травень 2019 р. на базі Молодіжного центру
відбулася сьома, «Школа лідерства» (регіональний збір
лідерів).
Тісна співпраця з ГО «Центр стратегічних
ініціатив»: спільні квести, цікаві проєкти, в тому числі й
інклюзивні, акція Всеукраїнського благодійного Фонду
«Серце до серця»(квітень-травень); співпраця з ГО «Два
крила» армія «SOS» Хмельницький.
Грудень 2019 р. – участь лідерів НГМ у проєктах
«Thankyou, next», організований ГО МКМ та «Вечірка в
стилі Гаррі Поттера», організованому ГО «Молодь за
краще майбутнє».
Травень 2019 р. на базі Молодіжного центру
відбулася сьома, «Школа лідерства» (регіональний збір
лідерів).
Лідери НГМ були тренерами та активними
учасниками трьох
громадсько-політичних студій
«Школа сучасного лідера»( на базі ХМР та МЦ).
Жовтень 2019 р. – участь лідерів НМГ у
трьохденній «Школі успіху» KlitchkoFundation; у
«Chalangeacademy».
Лідери НГМ були організаторами пазл-квесту
«Рідне місто моє» (на базі палацу творчості)
Жовтень 2019 р. – проведення тренінгів
«Антибулінг» в 27 ЗЗСО.
Грудень 2019 р. – лідери НГМ провели квест
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6.

Участь у проектах,
акціях, спрямованих на
роботу з молоддю,
залучення до громадської
діяльності

Управління
освіти

Без
фінансування

–

7. 8

Проведення семінарів,
курсів, тренінгів із
координаторами
учнівського
самоврядування різних
рівнів

Управління
освіти

Без
фінансування

–

«Волонтерство в дії» (для лідерів шкільного учнівського
самоврядування).
Традиційним стало проведення лідерами НМГ
проектів: Openheart, спрямований на дітей з ООП, «Ми
пам’ятаємо – допомога воїнам-захисникам», «Школа
лідерства»; акції: «День Миру», «День доброти»,
«Найкращий подарунок – мир», «Серце до серця».
Спільний проєкт «Нової генерації міста»,
Хмельницької міської ради та ГО «Молодь за краще
майбутнє»:
громадсько-політичні
студії
«Школа
сучасного лідера» для студентів ВНЗ та ПТНЗ.
Липень 2019 року – лідери НГМ долучилися до
міжнародного проєкту «Україна – Польща. Канікули без
кордонів».
Липень – серпень 2019 р. – участь лідерів НМГ у
проєктах: «Професії майбутнього», «Презентація УАЛ»,
«Стопом по універах».
Вересень – жовтень 2019 р. – участь у фестивалях
«Яскрава країна талантів», міжнародний фестиваль
аматорського кіно «Кінокімерія – 2019»; у проєктах
«Молодіжні сходини» (м. Кам'янець-Подільський) та
«Мій донор», «Булінг без рожевих окулярів».
Листопад 2019 р. – участь у проєкті «Вечір кіно»
(ХМЦ).
Грудень 2019 р. – участь лідерів НГМ в урочистій
церемонії нагородження переможців Всеукраїнського
конкурсу учнівських робіт «Я – журналіст».
Травень 2019 р. – семінар «Наш бренд –
майстерність і талант», який проводять з педагогамиорганізаторами шкіл міста (координаторами шкільного
самоврядування) лідери «Нової генерації міста».
Лютий 2019 р. – семінар-воркшоп «Моделювання
діяльності педагога-організатора в умовах сучасних
викликів
НУШ»
для
педагогів-організаторів
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8.
9.

10.

Проведення конкурсу
«Лідер року»
Видавництвогазети «Від
А до Я», друкованого
органу міськоїучнівської
громади
Моніторинг результатів
діяльності органів
учнівського
самоврядування

Управління
освіти
Управління
освіти

Міський
бюджет
Міський
бюджет

Управління
освіти

Без
фінансування
Разом

Красилівського району
Листопад 2019 р. – семінар-воркшоп «Імідж
сучасного педагога-організатора», спільно з педагогамиорганізаторами Красилівського району Модератори:
лідери «Нової генерації міста».
Грудень 2019 р. – виїзний семінар-практикум
«Профілактика Інтернет-залежності в педагогічному та
учнівському
середовищі»
(Кузьминська
ЗОШ
Красилівського району).
За звітний період конкурс не проводився.
Газета виходять в електронному вигляді 1раз на 3 місяці.

–

Моніторинг результатів діяльності органів учнівського
самоврядування здійснюється впродовж навчального
року

0

Обдаровані діти
Мета: об’єднати зусилля навчальних закладів, наукових установ, сім’ї, різних соціальних інституцій і громадських організацій міста у
створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей і молоді. Піднесення статусу інтелектуальної еліти міста.
Проблеми, які потребують розв’язання:
- Впровадження інноваційних технологій навчання і виховання обдарованих учнів.
- Забезпечення соціально-правових гарантій обдарованих учнів, створення системи морального та матеріального заохочення як учнів, так і
педагогів.
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Шляхи реалізації:

№ з/п

1.

Перелік
заходів програми

Здійснення
психодіагностичних
тестувань, спрямованих на
пошук обдарованих дітей та
молоді, на предмет
визначення інтелектуального
рівня розвитку різних вікових
груп учнів загальноосвітніх
та вихованців позашкільних
навчальних закладів міста

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

Орієнтовані
обсяги
фінансуван
ня
(вартість),
тис.
гривень, у
тому числі
по роках:
2019
–

Інформація про заходи на виконання
програми

Психолого-педагогічна
підтримка
обдарованих дітей. З метою якісної
підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад
з базових дисциплін, конкурсу-захисту МАН
та інших інтелектуальних конкурсів НМЦ
Департаменту освіти та науки
залучає
висококваліфікованих вчителів до підготовки
учнів до І, ІІ, ІІІ і ІV етапів. У з закладах
загальної середньої освіти
здійснюється
психологічний супровід навчально-виховної
роботи обдарованих дітей (від моменту
діагностування
обдарованості
до
психологічної готовності до активної і
публічної
творчої
роботи,
адаптації
обдарованої дитини в колективі).
Психологічна підтримка – це процес в
якому
дорослий
зосереджується
на
позитивних сторонах і перевагах учня з
метою зміцнення його самооцінки, допомагає
йому повірити в себе та свої здібності,
підтримує його при невдачах.
У
ході
здійснення
психологічної
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2.

Проведення заходів,
спрямованих на виявлення,
підтримку та самореалізацію
обдарованих дітей і молоді.
Забезпечення участі дітей у
міських, обласних,
всеукраїнських олімпіадах,
конкурсах, турнірах,
змаганнях, фестивалях,
конкурсах-оглядах творчих
колективів, наукових
учнівських конференціях,
виставках творчих робіт тощо

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

підготовки обдарованих дітей психологи
знайомлять з прийомами, що допомагають
знімати емоційну і фізичну напругу,
розвивають
вміння
організовувати
самоосвітню діяльність у період написання
науково-дослідницьких робіт, підготовки до
різноманітних інтелектуальних конкурсів,
навчають дітей опановувати навичками
подолання перешкод на шляху до досягнення
мети та відпрацьовують в процесі підготовки
рекомендації
щодо
емоційно-вольового
самоволодіння.
Всеукраїнські учнівські олімпіади
У жовтні-грудні 2019 році проведено
Всеукраїнські
учнівські
олімпіади
з
української мови та літератури, іноземних
мов (англійської, німецької, французької),
історії, математики, фізики, астрономії,
хімії,
біології,
екології,
географії,
інформатики, інформаційних технологій,
правознавства, польської мови і літератури,
економіки,
трудового
навчання
(обслуговуючої, технічної праці).
У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад узяли участь 2152 учні закладів
загальної
середньої
освіти
міста
Хмельницького. Переможцями стали 865
учнів, що становить 41 % від загальної
кількості учасників олімпіад.
Всеукраїнський конкурс-захист науководослідницьких робіт учнів-членів МАН
України
13-20 грудня 2019 року проведено I етап
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково22

дослідницьких робіт учнів-членів МАН
України
Хмельницького
учнівського
наукового товариства «Пошук». Конкурс
проводився у 55 секціях 12-ти наукових
відділень. На розгляд журі від учнів-членів
Хмельницького
учнівського
наукового
товариства «Пошук» було представлено 210
робіт, з них 160 роботи (76%) відзначені
призовими І, ІІ, ІІІ місцями.
XХ Міжнародний конкурс з української
мови імені Петра Яцика.
У ІІ етапі взяли участь 276 учнів з 33
закладів
загальної
середньої
освіти.
Переможцями ІІ етапу XX Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра
Яцика стали 89 учнів, з яких І місце посіли 9
учнів, ІІ – 21 учень, ІІІ – 59 учнів.
7 учнів стали учасниками ІІІ етапу, а 6
отримали перемогу.
Х Міжнародний мовно-літературний конкурс
учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка
У ІІ етапі конкурсу взяли участь 195 учнів з
32 закладів загальної середньої освіти.
Переможцями ІІ етапу Х Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка
стали 56 учнів, з яких І місце посіли 7 учнів, ІІ
– 14 учнів, ІІІ – 46 учнів.
З 9 учасників ІІІ етапу 6 стали переможцями.
Турніри:
Протягом січня-квітня 2019 року на
обласних турнірах здобули перемогу команди
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3.

4.

5.

Поповнення
загальноміського
інформаційного банку даних
«Обдарована дитина»
Залучення до роботи з
обдарованими дітьми
громадські організації,
науковців, працівників
музеїв, бібліотек тощо
Налагодження тісної
співпраці з вищими
навчальними закладами міста
щодо залучення учнівської
молоді до активної наукової
діяльності

ТБЛ, НВК №10, гімназії №1, ліцею №17,
колегіуму, НВК № 7, НВК № 9, НВО № 5,
СЗОШ № 12, НВК № 4.
На Всеукраїнському рівні учнівських
турнірів перемогу вибороли учні НВК № 10,
ліцею № 17, гімназії № 1, колегіуму.
Увересні-жовтні 2019 року проведено
міський етап Всеукраїнських учнівських
турнірів
юних
біологів,
географів,
економістів,
інформатиків,
математиків,
правознавців, фізиків, хіміків. Участь взяли
22 команди з закладів загальної середньої
світи. На обласний етап направлено збірних
9 команд.
Загальноміський інформаційний банк даних
«Обдарована дитина» оновлений в жовтні
2019 року.

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

Науково-методичним центром для роботи
з обдарованою молоддю
налагоджено
співпрацю з
науковими працівниками
вищих навчальних закладів.

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

У
вересні
2019
року
підписано
Меморандум
про
співпрацю
між
Департаментом
освіти
на
науки
Хмельницької міської ради та закладами
вищої освіти міста, такими, як: Хмельницька
гуманітарно-педагогічна
академія,
Хмельницький національний університет,
Хмельницький
медичний
коледж,
Хмельницький економічний університет,
Хмельницький
інститут
регіонального
управління
і
права,
Хмельницька
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Пропагування кращого
досвіду роботи шкільних
наукових товариств, вчителів,
психологів з проблем
розвитку обдарованої молоді
Координація роботи
фізико-математичної школи
для обдарованих дітей міста

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

8.

Призначення
персональних стипендій
міської ради для
обдарованих дітей міста
Хмельницького

2017-2021

Виконавчий
комітет

Міський
бюджет

116,3

9.

Призначення щорічної
премії міської ради кращим

2017-2021

Виконавчий
комітет

Міський
бюджет

968, 1

6.

7.

міжрегіональна академія управління і права.
Пропагування досвіду роботи шкільних
наукових товариств, вчителів, психологів з
проблем
розвитку обдарованої молоді
систематично проводиться на методичних
угрупуваннях вчителів міста.
Створено умови для розвитку обдарованих
дітей у фізико-математичній школі, яка
розпочала свою роботу 14 жовтня 2013 року.
На базі Хмельницької гімназії № 1 імені
Володимира Красицького у 2019/2020
навчальномуроціфункціонувало7груп
з
математики, де навчалося154учня, та 6груп з
фізики, де навчалося 83 учні. З них 72 учня
(30%) стали переможцями Всеукраїнських
учнівських олімпіад з математики та фізики і
Всеукраїнського
конкурсузахистуучнівськихнауководослідницькихробітМалоїакадемії
наук
України у математичних та фізичних
наукових секціях.Збірна команда міста
Хмельницького здобула ІІ місце у обласному
етапі Всеукраїнського турніру юних фізиків
та
ІІ
місце
у
обласному
етапі
Всеукраїнського турніру юних математиків.
Прийнято рішення 32-ї сесії міської ради від
26.06.2019 року № 15 «Про призначення
персональної стипендії Хмельницької міської
ради у сфері освіти для обдарованих дітей
міста Хмельницького у 2019 році» для 25
обдарованих дітей закладів освіти міста та
виплачено стипендій на суму 116,3 грн
Прийнято рішення 34-ї сесії міської ради від
09.10.2019 р. № 21
25

педагогічним працівникам
навчальних закладів міста

10.

11.

Організація і проведення
урочистих зустрічей із
переможцями
Всеукраїнських учнівських
турнірів та конкурсів, ІІІ, ІV
етапу Всеукраїнських
олімпіад з базових предметів,
із стипендіатами міської ради
Висвітлення та
популяризація в засобах
масової інформації участі
школярів міста у
Всеукраїнських учнівських
олімпіадах з базових
дисциплін, конкурсахзахистах науководослідницьких робіт,
турнірах, інших творчих
конкурсах, активна
пропаганда педагогічного
досвіду їх наставників

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

Разом

«Про призначення персональних премій
Хмельницької міської ради для кращих
педагогічних
працівників
дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів міста Хмельницького у 2019 році»
для 36 педагогічних працівників закладів
освіти міста та виплачено премій на суму
968, 1
Зустріч із переможцями
Всеукраїнських
учнівських турнірів та конкурсів, ІІІ, ІV етапу
Всеукраїнських олімпіад з базових предметів
відбулася під час проведення на базі гімназії
«Мої обрії» учнівської конференції 19 травня
2019.
Висвітлення та популяризація в засобах
масової інформації участі школярів міста у
Всеукраїнських учнівських олімпіадах з
базових дисциплін,
конкурсах-захистах
науково-дослідницьких робіт,
турнірах,
інших творчих конкурсах відображені на
сайті Департаменту освіти та науки
Хмельницької міської ради
та сайтах
закладів освіти.

1084,4

26

Позашкільна освіта
Мета: забезпечення доступності позашкільної освіти, популяризація різних форм роботи позашкільних навчальних закладів, створення
умов для збереження мережі позашкільних навчальних закладів міста, подальше зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних
закладів.



Проблеми, які потребують розв’язання:
Удосконалення навчальної та матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, їх ресурсне забезпечення.
Створення умов для гармонійного розвитку особистості шляхом налагодження ефективної, злагодженої діяльності позашкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів.
Шляхи реалізації:

№ з/п

Перелік
заходів програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовані
обсяги
фінансуванн
я (вартість),
тис. гривень,
у тому числі
по роках:
2019

1.

Здійснення моніторингу
функціонування шкільних гуртків

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

2.

Виявлення, підтримка та розвиток
природних нахилів і здібностей дітей
з особливими освітніми потребами,

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

Інформація про заходи на
виконання програми

Протягом року систематично та
вибірково
здійснювався
моніторинг проведення занять у
закладах позашкільної освіти
міста Хмельницького з метою
виявлення
відсотка
відвідуваності
гуртків
та
кількості
охоплення
дітей
позашкільною освітою.
В Хмельницькому міжшкільному
навчально-виробничому
комбінаті діє гурток для дітей з
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3.

залучення їх до навчання в гуртках,
секціях, студіях загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів
Систематичне вивчення,
узагальнення та поширення досвіду
організації і проведення
позашкільної виховної роботи

особливими освітніми потребами
з кулінарії («Солодка випічка»)
2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

4.

Забезпечення співпраці
позашкільних навчальних закладів із
громадськими організаціями щодо
змістовного дозвілля дітей

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

5.

Проведення модернізації
навчальної, матеріально-технічної,
методичної бази позашкільних
навчальних закладів
Підтримка та розвиток гуртків,
творчих об’єднань екологонатуралістичного та туристськокраєзнавчого напрямів, забезпечення
їх необхідним спорядженням
Забезпечення участі вихованців
навчальних закладів у міських,
обласних, Всеукраїнських,

2017

Управління
освіти

Міський
бюджет

1048,9

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

700,3

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

6.

7.

Працівники
та
керівники
закладів позашкільної освіти
систематично
відвідують
семінари, ed-camp, наради щодо
покращення та вдосконалення
роботи з дітьми в закладах
позашкільної освіти. Також у
2019 році на базі Хмельницького
палацу творчості дітей та
юнацтва відбувся всеукраїнський
круглий стіл «педагогіка серця у
вимірах 21 століття»
Із закладами позашкільної освіти
співпрацює ряд громадських
організацій щодо їх змістовного
дозвілля, а саме «Молодь за
краще майбутнє», «Критична
маса», «Пласт», «Від серця до
серця», «СІЧ» тощо.
Капітальний ремонт фасаду та
ремонт приміщення, заміна вікон
в Палаці творчості дітей та
юнацтва.
Придбання
катамарану
та
байдарки для Хмельницького
міського
центру
туризму,
краєзнавства
та
екскурсій
учнівської молоді
Вихованці
закладів
позашкільної освіти активно
беруть участь в міських заходах
28

Міжнародних конкурсах та
фестивалях

8. 7 Проведення моніторингу
ефективності системи виховання у
загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладах

2017-2021

Управління
освіти

(День міста, День Незалежності,
День професії, Різдвяні та
новорічні гуляночки та вертепи,
тощо), всеукраїнських змаганнях
(Всеукраїнські
змагання
з
туризму, змагання з велоспорту,
вело змагання братів Стародубів
(24-26 серпня), міжнародних та
всеукраїнських
художньохореографічних та вокальних
заходах
Працівниками
Департаменту
освіти та науки Хмельницької
міської
ради
протягом
навчального року здійснюються
перевірки
ефективності
діяльності
гуртків
у
загальноосвітніх та позашкільних
закладах освіти

Без
фінансування

Разом

1749,2

Професійно-технічна освіта
Мета:подальший розвиток системи ПТО в напрямку децентралізації та орієнтації на попит.
Проблеми, які потребують розв’язання:
 Моніторинг потреб локальних підприємств, знаходження можливостей для співпраці з бізнесом у сфері надання освітніх послуг
Шляхи реалізації:

№
з/п

Перелік
заходів програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовані
обсяги
фінансування
(вартість),
тис. гривень,

Інформація про заходи на виконання
програми
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у тому числі
по роках:
2019
1.

Забезпечення необхідних
умов функціонування і
розвитку установ та закладів
професійно-технічної освіти
різних форм власності та
підпорядкування

Удосконалення
механізмів взаємодії закладів
професійно-технічної освіти і
працедавців, що
стимулюватиме залучення в
сферу професійної освіти
додаткових матеріальних,
інтелектуальних та інших
ресурсів
3.
Підняття престижу
робітничих професій,
підвищення рівня
інформування населення щодо
попиту на професії
2.

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

80834,3

Видатки здійснені:
- на виплату заробітної плати з
нарахуваннями – 51 090,9
- на оплату комунальних послуг – 10 620,9
- на виплату стипендій – 13 250,0
- на утримання учнів з числа дітей-сиріт
(харчування, придбання одягу та
літератури, інші обов’язкові виплати) –
2 811,5
- на придбання медикаментів – 14,4
- на оплату послуг – 77,2
- на придбання обладнання та будівельних
матеріалів – 353,7
Організація зустрічей з підприємцями і
працедавцями, співпраця з працедавцями у
організації та відкритті у закладах
професійної (професійно-технічної) освіти
навчально-практичних центрів та відкритті
навчально-виробничих
дільниць
на
підприємствах.
Робочі зустрічі бізнесу та ПТУ в рамках
проекту «Від мрії до дії».
Заклади
професійної
(професійнотехнічної) освіти міста Хмельницького
проводили та приймали участь у таких
профорієнтаційних заходах :
- Організація "Дня відкритих дверей" для
учнів 9-х , 11-х класів
- Організація та проведення тижнів
профорієнтації у школах міста та області
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- Поширення інформації про заклади П (ПТ) освіти в засобах масової інформації
(відеоролики на каналах «Ексклюзив»,
«33 канал», «Поділля Центр» «7+»; ролики
на радіостанції «Місто» ; статті в газетах
«Проскурів»,
«Подільські
вісті»,
«Пропозиція тижня», «Актуально про
подолян», в соціальній мережі «Фейсбук»
та ін., на сайтах навчальних закладів
- Приймали участь у профорієнтаційному
дитячому заході «Місто професій».
- В рамках реалізації проекту "Співпраця
бізнесу та професійної (професійнотехнічної) освіти", на базі ДНЗ "ВПУ №11
м. Хмельницького" відбувся третій етап
профорієнтаційного заходу "Мій вибір.
Моя професія. Мій успіх"
Разом

80834,3

Європейський вимір в освіті
Мета проекту: Поширення європейських освітніх стандартів, знань про європейську спільноту, забезпечення конкурентоспроможності
молоді на світовому ринку праці, сприяння активному міжкультурному спілкуванню.
Проблеми, які потребують розв’язання:
 Впровадження європейських стандартів у систему освіти.
 Налагодження партнерських зв’язків з навчальними закладами, освітніми установами європейських країн.
 Організація співпраці з українською діаспорою в Європі.
 Розвиток неформальної освіти з поширення європейських цінностей та ідей європейського громадянства.
Шляхи реалізації:
Строк
Орієнтовані
№
Перелік
Джерела
Інформація про заходи на виконання
виконання
Виконавці
обсяги
з/п
заходів програми
фінансування
програми
заходу
фінансування
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(вартість), тис.
гривень, у тому
числі по роках:
2019
1.

Відзначення Днів Європи,
Тижня толерантності,
Європейського тижня місцевої
демократії

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

Для
популяризації
загальноєвропейського культурного
надбання та розширення знань про
Європу і країни, що входять до
складу ЄС, в усіх закладах загальної
середньої освіти м. Хмельницького
проводились інформаційні виховні
години: «Наш дім – Європа», «Ми
разом єдині», «Святкуємо день
Європи», «Подорож країнами світу»,
«Відносини України з Європою»,
«Мандруємо Європою і пізнаємо
розмаїтість
спадщини»,
«Місце
України в Європейському Союзі»,
«Європа багатолика: єдина, близька,
велика!».
Усі
заклади
загальної
середньої освіти 15 травня 2019 року
долучилися
до
перегляду
Всеукраїнського відкритого онлайнуроку «Європа починається з тебе».
У рамках тижня, присвяченого
Дню Європи, в усіх закладах освіти
міста проведено флешмоби, брейнринги,
ток-ринги,
вікторини,
дискусії,
віртуальні
подорожі
країнами Європи, відкриті онлайнуроки, експрес-екскурсії: «Європа
починається з тебе», «Сонячний
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півник
Франції»,
«Європейські
стандарти
життя»,
«Віртуальна
подорож європейськими країнами»,
«Створення Європейського Союзу»,
«Де закінчується Європа?», «Хочемо
жити у мирній європейській країні!».
У
бібліотеках
закладів
загальної
середньої
освіти
організовано
виставки
науковопопулярної та художньої літератури,
які знайомили учнів з історією
створення Європейського Союзу,
культурою
європейських
країн,
розвитком відносин України з
Європою: «Україна – це Європа»,
«Парад країн Європи», «Виникнення
Євросоюзу», «Європейські цінності»,
«Європейське майбутнє України»,
«Євроерудит».
Учні
закладів
загальної
середньої освіти міста створювали
відеопрезентації та оформляли газети
і стіннівки на європейську тематику:
«У об’єктиві – Європа», «Я та
Європа», «Видатні українці, знані в
Європі та світі», «Далека і близька
Європа», «Короткі відомості про
ЄС», «Європейське обличчя мого
краю».
У закладах загальної середньої
освіти протягом Тижня Європи
відбулися
конкурс
малюнків,
малюнків
на
асфальті:
«Подорожуємо Європою», «Нехай
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панує мир в Європі», «За мир та
спокій в Україні та Європі»,
«Відкриваємо Європу разом».
У
рамках
молодіжної
програми
проходження
дітьми
інтенсивного
курсу
вивчення
англійської мови учні СЗОШ № 1 1319.05.2019 року здійснили поїздку до
Лондона.
Для учнів СЗОШ № 12
Центром слов’янських мов та
культур м. Хмельницького 10.05.2019
року організовано екскурсію в м.
Кам’янець-Подільський на тему
«Поляки за кордоном».
Учні ЗОШ № 20, переможці
конкурсу «Європа – це ми», 21.0324.03.2019
року
відвідали
університет у м. Люблін.
У СЗОШ № 8 створена
фотозона
«Запрошуємо
до
Шотландії» та проведені майстерки з
елементами вікторини.
В НВК № 31 17.05.2019 року
учні
інсценували
казку
«Попелюшка» на англійській мові,
під час якої знайомили глядачів з
традиціями
та
творчістю
європейських країн.
У СЗОШ № 29 20.05 2019
року проведено майстер-клас з
виготовлення браслетів зі стрічок
кольорів країн Євросоюзу.
Викладачі
Хмельницького
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2.

Участь у міжнародних
моніторингових дослідженнях
якості освіти

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

3.

Проведення міського
конкурсу учнівських соціальних
проектів «Європейська
демократія починається з нас»

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

університету управління і права
17.05.2019 року провели захід «Про
День кар'єри ЄС», до якого
долучилися учні закладів загальної
середньої освіти міста.
Міський конкурс учнівських
соціальних проектів «Європейська
демократія починається з нас» не
проводився.
У гімназії № 1 імені В.
Красицького 15-16.05.2019 року, в
рамках спільного проєкту (Україна –
Греція) «SolarSystem» на eTwinninq,
відбулося відкрите он-лайн засідання
євроклубу гімназії № 1 з учнями
гімназії № 2 м. Мелісі (Греції, Афіни)
на тему «Права людини в країнах
Греції та України».
18-20.09.2019
відбулася
реалізація
завершального
етапу
шкільного міні-проекту у рамках
ініціативи PASCH. У міні-проєкті,
який проходив у м. Рівне взяли
участь учні шкіл Хмельницького,
Рівного та Вінниці. Від СЗОШ № 6
взяли участь 6 учнів 11 класу та
вчитель німецької мови Кулеша О.В.
Протягом роботи учні навчилися
робити німецькою мовою соціальну
відеорекламу.
У
грудні
2019
року
євроклубівці гімназії № 2 взяли
участь у Всеукраїнській учнівській
конференції
шкіл
ЮНЕСКО
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Проведення щоквартальних
веб-конференцій, телемостів з
питань євроінтеграції та
розвитку співробітництва з
партнерами з країн Європи та
інших регіонів України
5. Організація стажування та
обміну досвідом педагогічних
працівників та методистів в
країни Європи
4.

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

–

«Екологічні проблеми та шляхи їх
розв'язання» .
Продовжується
співпраця
гімназії № 2 зі школами в рамках
проекту «EtVINING» та «PTPI»
(місто Педасе ICS «Ріта Пісано» ді
Педасе (Італія), місто Бороградек
Закладні скола TGM Бороградек
(Чехія)).
НВК № 10 налагодила
співпрацю
з
громадською
організацією Internationales Haus
Sonnenberg у рамках німецькоукраїнського
проєкту
«Молодь
дебатує».
Вказаний
заклад
є
учасником
Міжнародного
руху
«Літаючі рюкзачки» під патронатом
Інституту прав дитини ім. Януша
Корчака.
У 2019 році веб-конференцій та
телемостів з питань євроінтеграції з
партнерами з країн Європи не
відбувалося
Протягом вересня, листопада 2019
року вчитель англійської мови
технологічного
багатопрофільного
ліцею з загальноосвітніми класами м.
Хмельницького імені Артема Мазура,
Мединська Аліна Валентинівна,
відвідала м. Мюнхен (Німеччина) та
м. Париж (Французька Республіка) з
метою розширення знань про країни
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ЄС та ознайомлення з особливостями
розмовної лексики. В жовтні 2019
року вчитель історії технологічного
багатопрофільного
ліцею
з
загальноосвітніми
класами
м.
Хмельницького імені Артема Мазура,
Бекас Дмитро Леонідович, здійснив
поїздку до м. Таллін (Естонська
Республіка) та м. Люблін (Республіка
Польща) в рамках українськонімецько-польського
проєкту
«Слідами історії».
З 27.10-03.11. 2019 року вчитель
англійської
мови
Хмельницької
середньої загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 14, Борозенець
Наталія
Григорівна,
з
метою
вивчення культури та мовного
середовища країн Європи відвідала
міста Канни, Монако, Ніцца, Венді
(Південь Франції).
В жовтні 2019 року директор
Хмельницької
спеціалізованої
середньої загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 1 Броварська Олена
Аркадіївна разом з педагогічними
працівниками закладу та учнямичленами
гуртка
«Polyglotclub»
здійснили поїздку до міста Берлін,
Трієр,
Карлеруе,
Росток, Ной
Брандербург,
Штральзунд
(Німеччина) з метою вивчення
культурно-освітнього
простору
Німеччини.
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Разом

0

Державно-громадське управління
Мета проекту: забезпечити ефективне управління освітою шляхом впровадження механізмів державно-громадської взаємодії влади та
громади для задоволення потреб мешканців міста. Налагодити партнерські зв’язки з навчальними закладами, державними установами та
громадськими організаціями в Україні та за її межами.



Проблеми, які потребують розв’язання:
Низький рівень впливу громади на прийняття управлінських рішень, формалізм у роботі рад навчального закладу.
Недостатній обсяг знань і вмінь з освітнього менеджменту та відсутнє бачення розвитку навчального закладу в більшості керівників
закладів освіти.

Шляхи реалізації:

№
з/п

1.

Перелік
заходів програми

Сприяння роботі громадської
ради при управлінні освіти
Хмельницької міської ради

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

Орієнтовані
обсяги
фінансуван
ня
(вартість),
тис.
гривень, у
тому числі
по роках:
2019
–

Інформація про заходи на виконання
програми

Наказом Департаменту освіти та науки від
23.10.2018 року № 263 відповідно до
протоколу
установчих
зборів
із
формування нового складу Громадської
ради при Департаменті освіти та науки ,
які
відбулись
02.10.2019
року,
затверджено склад Громадської ради .
38

2.

Виділення приміщення для
засідання громадської ради

3.

Висвітлення управлінської
політики освіти міста на сайті
Хмельницької міської ради,
управління освіти, ЗМІ
Співпраця з міжнародними
освітніми організаціями,
науковими установами, фондами,
асоціаціями та громадськими
організаціями

4.

2017

Управління
освіти

Без
фінансування

–

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

Департаментом постійно здійснюється
організаційно-технічне
забезпечення
діяльності Громадської ради, надається
приміщення для проведення засідань.
Виділено кабінет № 24, що знаходиться в
приміщенні Департаменту освіти та
науки, за адресою вул. Грушевського, 53
Висвітлення
управлінської
політики
освіти міста відбувається через ЗМІ та
шляхом висвітлення питань на сайті
Департаменту освіти та науки.
З 18-20.09.2019 року відбулася реалізація
завершального етапу шкільного мініпроєкту у рамках ініціативи PASCH.У
міні-проєкті, який проходив у м. Рівне
взяли
участь
учні
Хмельницької
спеціалізованої
середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
6 з поглибленим вивченням німецької
мови з 1-го класу та вчитель німецької
мови Кулеша О.В.
07-08.10.2019 року вчителі німецької
мови вищезазначеної школи Діденко І.В.
та Романюк Н.Е. у школі-партнеріPASCH
( м. Львів) взяли участь у роботі
майстерки з впровадження методики
CLIL.
Продовжується співпраця гімназії № 2 в
рамках проєкту «eTwinningplus» та
«PTPI» (місто ПедасеICS «РітаПісано»
діПедасе (Італія), місто Бороградек
Закладні сколаTGMБороградек (Чехія)).
Підписана угода з Корпусом Миру та з
жовтня 2019 року працює волонтер
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5.

Проведення щорічного
моніторингу якості управлінської
діяльності у навчальних закладах

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

РендіШафер.
Вчитель англійської мови Хмельницького
колегіуму імені Володимира Козубняка,
амбасадор
проєкту
«eTwinningplus»,
Троян
Ю.Р.
та
методист
НМЦ
Департаменту освіти та науки Петрук
Н.О. 09.12.2019 року взяли участь у
Всеукраїнській конференції за програмою
ЄС «eTwinningplus» (м. Київ).
З 15-16. 11.2019 року вчителі німецької
мови Кулеша О.В., Жарун Н.М., Романюк
Н.Е.,
Хмельницької
спеціалізованої
середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 6 з поглибленим вивченням
німецької мови з 1-го класу та методист
НМЦ Департаменту освіти та науки
Петрук Н.О.
взяли участь у роботі
Дигітального конгресу «Наука і навчання
в епоху цифрових технологій» та змогли
ознайомитися з новими досягненнями
передової педагогічної науки цієї галузі
(м. Київ).
В ІІ півріччі 2019 року НВК № 10
підписали угоду про співпрацю з
громадською організацією International
House Sonnenberg у рамках німецькоукраїнського проєкту «Молодь дебатує».
Упродовжчервня-серпня2019 року у
всіх закладах загальної середньої освіти
проведені загальні збори (конференції), на
яких заслухано звіти керівників за
2018/2019 навчальний рік . Оцінка
діяльності директорів шкіл визначена як
задовільна. Звіти керівників закладів
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загальної середньої освіти за навчальний
рік оприлюднені на офіційних сайтах
шкіл.
Разом

0

Здоров’я дитини та безпека її життя
Мета:
Формування освітнього середовища, сприятливого для збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
Проблеми, які потребують розв’язання:
 Несформована система цінностей учнів, нестійкі мотиваційні установки на здоровий спосіб життя.
 Недостатня співпраця педагогічних колективів, медичних працівників, батьків щодо реалізації права дітей і підлітків на збереження та
зміцнення фізичного і психічного здоров’я.
Шляхи реалізації:
Орієнтовані
обсяги
фінансуван
ня
Інформація про заходи на виконання
Строк
(вартість),
№
Перелік
Джерела
програми
виконання
Виконавці
тис.
з/п
заходів програми
фінансування
заходу
гривень, у
тому числі
по роках:
2019
Забезпечення умов збереження та зміцнення здоров’я дітей
1.
Впровадження у педагогічний
2017-2021
Управління
Без
–
Соціально-психологічна
служба
в
процес новітніх методик
освіти
фінансування
школах проводить діагностування з
профілактики та лікування
питань психологічного здоров’я учнів та
дитячих захворювань,
працює
в
напрямку
реабілітації
здоров’язберігаючих та здоров’яучнівської
молоді,
яка
потребує
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формуючих технологій,
соціально-оздоровчих проектів

психолого-педагогічного
втручання,
організовує зустрічі з лікарями для
поліпшення
фізичного
розвитку,
проводить
засідання,
на
яких
розглядаються проблеми профілактики
шкідливих
звичок,
вживання
наркотичних речовин. Психологи та
соціальні педагоги у співробітництві з
педагогічними колективами, батьками,
працюють над забезпеченням системної
роботи з дітьми «групи ризику»,
складниками якої є попереджувальна
діяльність,
діагностична
робота,
спрямована на своєчасне виявлення
проблем у психічному розвитку дітей,
організації індивідуальної та групової
корекційно-розвивальної
та
реабілітаційної роботи.
Формування здорового способу життя в
закладах загальної середньої освіти міста
тісно
пов’язане
із
застосуванням
інтеграційного підходу та валеологізації
навчальних
предметів,
організацією
позакласних і позашкільних заходів,
співпрацею педагогів із батьками та
медичними працівниками.
Педагоги постійно використовують у
своїй роботі технології формування
здоров’язбережувальної компетентності
школярів,
які
спрямовані
на
впровадження
міжпредметних
навчальних
проектів
валеологічної
спрямованості.
На уроках предмета «Основи здоров’я»
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учителі постійно відпрацьовують з
учнями невід’ємні складові
усіх
наскрізних ліній та життєві навички, що
сприяють соціальному, психічному і
духовному здоров’ю.
2.

Участь навчальних закладів у
Всеукраїнському конкурсізахисті сучасної моделі
навчального закладу – «Школи
сприяння здоров’ю»

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

3.

Залучення учнівської молоді
до участі в програмах розвитку
життєвих навичок

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

4.

Активізація участі дітей та
молоді у фестивалі-конкурсі
«Молодь обирає здоров’я»

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

Десять загальноосвітніх навчальних
закладів міста: НВК №7, НВО№9, НВК
№10, СЗОШ №8, ліцей №17, СЗОШ №7,
гімназія№2,СЗОШ №29, НВК №6, ЗОШ
№18, ввійшли до міської та обласної
мережі
Шкіл
сприяння
здоров'ю.
Навчально-виховне об'єднання №9 стало
учасником Всеукраїнського конкурсу.
НВК №7 - увійшов в національну мережу
Шкіл сприяння здоров'ю
У
навчальних
закладах
міста
систематично проводиться інформаційнопросвітницька робота з
метою
утвердження переваг здорового способу
життя через реалізацію освітніх проектів:
“Я – Моє здоров’я – моє життя” (10-11
років)
“Рівний – Рівному” (12-16 років)
“Школа проти СНІДу” (13-15 років)
«Захисти себе від ВІЛ» (15 -18 років)
«Маршрут безпеки» (з 14 років)
Впровадження превентивних програм
на основі розвитку життєвих навичок в 911 класах відбувається за рахунок
факультативних курсів, гуртків.
Щорічно
понад
1 000
учнів
загальноосвітніх навчальних закладів
міста є учасниками фестивалю-конкурсу
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5.

Проведення у навчальних
закладах міста моніторингу стану
здоров’я учнів

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

6.

Розробка системи
профілактичних заходів,
спрямованих на формування
здорового способу життя.

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

«Молодь
Хмельниччини
обирає
здоров'я». У лютому 2019 року команда
НВК № 7 здобула І місце в міському
етапі конкурсу.
В
загальноосвітніх
навчальних
закладах міста запроваджено систему
моніторингу здорового способу життя
учнівської
молоді через паспорти
здоров’я учнів, що дає змогу робити
порівняльні
характеристики
рівня
здоров’я учнів навчального закладу.
Учителями основ здоров'я, класними
керівниками та медичними працівниками
загальноосвітніх навчальних закладів
міста розроблено цикл бесід для учнів
загальноосвітніх навчальних закладів
щодо профілактики шкідливих звичок
та створено систему профілактичних
заходів, спрямованих на формування
здорового способу життя, а саме:
- проведення "Днів здоров'я" та
туристичних походів;
- шкільних спортивних свят;
- проведення з учнями бесід про
здоров'я;
- проведення з батьками бесід про
здоров'я;
- запровадження здоров’язберігаючих
технологій:
пальцетерапію,
вітамінотерапію;
танцетерапію,
фітотерапію,
сміхотерапію;
- впровадження факультативів з
проблем здоров’я та здорового способу
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7.

Впровадження інтерактивних
форм роботи з учнями та їх
батьками щодо бережливого
ставлення до власного здоров’я

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

життя;
- ведення листків здоров'я та стіннівок
на оздоровчу тематику тощо.
Систематично за спільним графіком
проводяться профілактичні бесіди з
учнями навчальних закладів міста за
участю представників Служби у справах
дітей, міського відділення кримінальної
поліції.
14 листопада
2019 н.р. на базі
Хмельницького
колегіуму
імені
Володимира
Козубняказа
участю
працівників
навчально-методичного
центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Хмельницької області
для учнів 4-х класів було проведено
міський етап олімпіади з БЖД.
Переможцями стали:
- учень 4-а класу ЗОШ № 4 Назаров
Володимир (І місце);
- учень 4-г класу НВО № 1 Соболєв
Вадим (І місце);
- учениця
4-г класу ЗОШ № 22
Адамчук Анна (ІІ місце);
- учень 4-б класу НВК № 9 Ловачов
Владислав (ІІ місце);
- учениця 4-б класу НВО № 5
Машталер Анастасія (ІІІ місце);
- учениця 4-д класу ЗОШ № 30
Дулевич Вікторія (ІІІ місце).
На протязі року для вчителів міста були
постійно діючими:
- семінар-практикум «Формування
здоров’язберігаючих технологій на
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та формування стійких
мотиваційних установок на
здоровий спосіб життя

уроках основ здоров'я та в позакласній
роботі»(ЗОШ № 24);
- семінар – практикум «Розвиток
системного мислення та нових типів
компетенцій на уроках основ здоров'я
(Хмельницький колегіум імені
Володимира Козубняка);
- педагогічна майстерня «Підвищення
професійної компетентності вчителя
основ здоров’я в умовах Нової
української школи». (НВК № 4);
- Майстер-клас вчителя основ здоров`я
Марцонь О.Г. на тему «Найважливіша
складова життя – здоровя`»;
- педагогічна майстерня «Навчально методичне забезпечення викладання
шкільного курсу предмету основи
здоров'я за новим Державним стандартом
(НВК № 7).
Педагоги міста Хмельницького широко
пропагують свій досвід роботи з даного
питання, презентують свої матеріали на
міських,
обласних
педагогічних
виставках
педагогічних
інновацій,
передового
педагогічного
досвіду
«Освіта Хмельниччини на шляхах
реформування», друкують у фахових
журналах, розміщують на сторінках
інтернет-видань. До переліку питань
формування у дітей здорового способу
життя входить: діяльність батьківського
всеобучу,
впровадження
здоров'язбережувальних
технологій,
орієнтовне
календарне
планування
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шкільних курсів з основ здоров’я,
використання
інформаційних
та
тренінгових технологій.
Учителями основ здоров`я, класними
керівниками серед учнівської молоді
міста
постійно
проводяться
інформаційно-просвітницькі
акції
«Здоровим бути модно». 10 жовтня 2019
року в закладах загальної освіти міста
для школярів 1-11 класів педагогами,
медичними та соціальними працівниками
було проведено Всеукраїнський урок
«Здоровий зір».
Забезпечення участі
дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів у
Всеукраїнському огляді-конкурсі
на кращий стан фізичного
виховання в навчальних закладах
України
9.
Проведення серед учнів
загальноосвітніх навчальних
закладів спартакіад з різних видів
спорту
8.

2017-2021

Фізичне виховання
Управління
Без
освіти
фінансування

-

У 2019 році Всеукраїнський оглядконкурс на кращий стан фізичного
виховання в навчальних закладах
України не проводився

2017-2021

Управління
освіти

-

72-а Спартакіада проведена з 9-ти видів
спорту: теніс настільний, гандбол,
баскетбол, волейбол, футбол, мініфутбол, «Старти надій», фестиваль
«Козацький гарт», легка атлетика.
Загальна кількість учнів, що брали участь
в усіх видах змагань 71-ї спартакіади
становить-2784.
В січні 2019 року проведено змагання:
баскетболу
(дівчата)-7
команд
та
баскетболу (хлопці)- 10 команд. В
лютому 2019 року проведено змагання:
волейболу(2- вікові групи) – 33 команди

Міський
бюджет
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Проведення міського туру
дитячих спортивних ігор «Старти
надій» серед учнів 7-х класів
загальноосвітніх навчальних
закладів міста
11. Проведення міських
спортивних змагань із туризму
та спортивного орієнтування
10.

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

та регбі -5–15 команд. В березні у
«Козацькому гарті» прийняли участь всі
заклади загальної середньої освіти міста.
В квітні 2019 року проведено змагання: з
легкої атлетики-270 учасників. В травні
2019 року проведено змагання: з футболу
- 22 команди. У жовтні 2019 року
проведено змагання з міні-футболу
(дівчата). У листопаді 2019 змагання з
настільного тенісу.
У вересні 2019 року проведено
Всеукраїнський
фізкультурнооздоровчий захід «Challenge Fest», в
рамках якого відбулися такі заходи:
спротивний флешмоб «Jump Squats» 506 учнів із 32 закладів загальної
середньої освіти; швидкість складання
«кубика Рубика» - 45 учнів із 25 ЗЗСО;
гра «Регбі-5» - 100 учнів із 10 ЗЗСО;
презентації
та
показові
естафетні
змагання «Cool Games» - 226 учнів із 22
ЗЗСО; презентація та майстер-класи з
«Чирлідингу» - 80 учнів із 10 ЗЗСО;
змагання з різних видів активностей
«Петанк» - 55 учнів із 11 ЗЗСО.
В квітні 2019 року проведено міський тур
дитячих спортивних ігор «Старти надій»

В травні 2019 року проведено міські
спортивні
змагання із туризму та
спортивного орієнтування
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12.

Сприяння функціонуванню
спортивних клубів у навчальних
закладах міста

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

13.

Створення сучасної
спортивної бази ЗНЗ та
придбання спортивного
інвентарю для повноцінного
проведення уроків із фізичної
культури

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

14.

Забезпечення збереження та
ефективного використання
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних споруд навчальних
закладів міста

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Впродовж року здійснюється контроль за
збереженням
та
ефективним
використанням фізкультурно-оздоровчих
та спортивних споруд навчальних
закладів міста

2017-2021

Харчування
Управління
Без
освіти
фінансування

–

У закладах загальної середньої освіти
міста здійснюється постійний контроль за
якістю харчування та медичного
обслуговування дітей різних вікових
категорій. Спеціалістами Департаменту
освіти та науки Хмельницької міської
ради, відповідальними особами закладів
освіти регулярно проводяться
моніторинги стану харчування дітей,

15.

Здійснення контролю за
якістю харчування та медичного
обслуговування дітей різних
вікових категорій відповідно до
потреб розвитку

У закладах загальної середньої освіти
міста відкрито 398 гуртків, якими
охоплено 7808 учнів. З них гуртки
фізкультурно-спортивного
напрямку
відвідує 1297 дітей, гуртки військовопатріотичного патріотичного напрямку
відвідує 1848 дітей.
У 2019 році за
кошти
спеціального
фонду
було
придбано
спортивних
товарів,
обладнання та інвентар на загальну суму
22,0 тис. грн (СЗОШ № 6, НВК № 9,
СЗОШ № 29, ПДЗОВ "Чайка", ДЮЦ).
Впродовж звітного періоду створювались
сучасні
умови
для
повноцінного
проведення уроків з фізичної культури.
Збудовано сучасні стадіони у СЗОШ № 7,
гімназія № 1, гімназія № 2, ЗОШ № 25,
СЗОШ № 19, НВК № 6, НВК № 4
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аналізуються ціни на придбану закладами
продукцію, її якість та безпечність,
дотримання працівниками санітарних
норм та правил, технології приготування
страв, вивчається думка батьків та учнів
щодо покращення харчування школярів,
вносяться корективи до перспективного
меню. У закладах освіти створені
бракеражні комісії, які відстежують
якість сировини, що поступає у заклади,
та якість готових страв при реалізації її
дітям. Ведеться відповідна документація.
В закладах загальної середньої освіти
міста функціонують медичні кабінети, які
оснащені необхідним обладнанням та
забезпечені лікарськими засобами і
виробами
медичного
призначення,
затвердженими Наказом Міністерства
охорони здоров’я та Міністерства освіти і
науки України. З 01.01.2019 року посади
медичних сестер передані в штати
закладів загальної середньої освіти. У
червні 2019 року організовано курси
підвищення
кваліфікації
для
11
молодших
медичних
спеціалістів.
Медичні працівники закладів освіти міста
здійснюють профілактичні та оздоровчі
заходи під час навчання, надають при
необхідності
невідкладну
медичну
допомогу, організовують госпіталізацію
за наявності показань та інформують про
це батьків або осіб, які їх замінюють.
Проведена звірка даних щодо щеплення
учнів згідно календаря щеплень. До
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початку 2019-2020 навчального року
проведена роз’яснювальна робота з
батьками учнів та працівниками закладів
освіти щодо обов’язковості щеплень
учасників освітнього процесу.
16.

Забезпечення раціонального,
збалансованого харчування дітей
у загальноосвітніх навчальних
закладах з дотриманням
натуральних норм харчування з
врахуванням віку.

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–
Відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 22.11.2004 року №
1591
«Про
затвердження
норм
харчування у навчальних та дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку».
спеціалістами Департаменту освіти та
науки Хмельницької міської ради
розробляється для усіх закладів загальної
середньої освіти міста перспективне
меню сніданків та обідів на літньоосінній та зимово-весняний періоди з
врахуванням
віку
дитини.
Меню
затверджується
директором
Департаменту освіти та науки та
погоджується
в
Хмельницькому
управлінні ГУ Держпродспоживслужби в
Хмельницькій
області
і
враховує
дотримання
натуральних
норм
харчування та енергоцінності спожитих
дітьми продуктів. У шкільних їдальнях
ведеться
щоденний
облік
норм
харчування. Проводиться робота щодо
впровадження страв за рецептурами Є.
Клопотенка.
У режимі школи велике значення
надається організації раціонального ,
збалансованого харчування відповідно до
віку і стану здоров’я учнів.
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17.

Забезпечення безкоштовним
одноразовим харчуванням учнів
1-4 класів, учнів із
малозабезпечених та
багатодітних родин, дітей-сиріт
та дітей позбавлених
батьківського піклування

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

32572,9

У школі організовано гаряче харчування
учнів . кожен прийом їжі, її енергетична
цінність
відповідають
віку,
стану
здоров’я учнів, рівню енергетичних
затрат та нормам харчування для
загальноосвітніх шкіл.
Розумова напруга і велика фізична
активність учнів під час перебування в
школі
супроводжуються
енерговитратами. Для цього загально
добова калорійність харчування у школі
розподіляється таким чином :
Сніданок - 20%.
Обід -40%, добової калорійності раціону.
Серед умов ,які впливають на активну
діяльність дітей, важливе місце займає
правильна організація та додержання
режиму харчування.
Харчування учнів організовано на основі
циклічного перспективного меню, яке
обов’язково
погоджується
держпродслужбою .
Для складання перспективного меню
інженер
–
технолог
користується
нормативною базою по харчуванню
учнів.
На харчування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
(68 дитини) – 136,5 тис. грн, учнів
1-4 класів (14659 дітей) – 26888,1 тис.
грн, дітей з малозабезпечених сімей
(241 дітей) – 341,0 тис. грн; вихованців
пільгових категорій груп продовженого
дня (375 дитини) – 938,0 тис. грн, дітей,
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18.

Забезпечення раціонального,
збалансованого харчування дітей
у спеціальних навчальних
закладах з дотриманням
натуральних норм харчування та
врахуванням віку.

Збільшення обсягу
фінансування для забезпечення
виконання натуральних норм
харчування дітей в дошкільних
навчальних закладах
20. Здійснення систематичних
перевірок стану організації
раціонального харчування в
закладах освіти
19.

21.

Організація літнього
оздоровлення дітей у
дошкільних навчальних
закладах, розробка і
впровадження прогресивних

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

515,3

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

19884,3

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

Відпочинок та оздоровлення дітей
2017-2021
Управління
Без
освіти
фінансування

–

батьки яких є (були) учасниками АТО,
учасниками
революції
Гідності
(1505 дітей) – 2556,4 тис. грн; дітей,
внутрішньо переміщених осіб (179 дітей)
– 266,3 грн; дітей, які навчаються в
інклюзивних класах (119 дітей) – 380,6
тис. грн; діти, які навчаються в
спеціальних закладах (119 дітей) –
486,7 тис. грн.
За рахунок бюджетних асигнувань для
учнів
спеціальної
загальноосвітньої
школи
№ 32
та
спеціальної
загальноосвітньої
школи
№ 33організоване триразове харчування з
дотриманням
натуральних
норм
харчування.
У 2019 році харчування в дошкільних
навчальних закладах становило -25 грн, а
у 2020 році становить -28 грн. 40%бюджетних коштів, а 60% - батьківських
коштів.
Інженером – технологом дитячого
харчування
Співак
Оленою
здійснюються перевірки кожного дня,
перевірка
паспортів
харчоблоку.
Проводиться
у
кожному
закладі
контрольна
загрузка
приготування
страви.
Відповідно до наказу Департаменту
освіти та науки Хмельницької міської
ради від 24.04.2019 року № 81 «Про
організацію літнього оздоровлення та
відпочинку дітей, учнівської молоді
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методів загартування дитячого
організму

22.

Розширення мережі таборів з
денним перебуванням та мовних
таборів

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

23.

Забезпечення роботи таборів з
денним перебуванням при
загальноосвітніх навчальних
закладах та Палаці творчості
дітей та юнацтва

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

181,2

закладів
дошкільної
та
загальної
середньої освіти м. Хмельницького у
2019 році» у закладах дошкільної освіти
для
зміцнення
імунітету
впроваджувалися різноманітні методики
загартування дитячого організму, а саме:
прогулянки на свіжому повітрі за будьякої погоди;
повітряні ванни;
сонячні ванни;
ходьба босоніж;
водні процедури (обливання ніг,
вмивання прохолодною водою).
Основним завданням щодо організації
оздоровлення та відпочинку дітей у 2019
році є збільшення кількості дітей,
охоплених організованими формами
оздоровлення та відпочинку, зокрема
дітей,
які
потребують
особливої
соціальної уваги та підтримки.
У літній період на базі закладів освіти
Департаменту
освіти
та
науки
Хмельницької міської ради працює
34 табори відпочинку.
Табори з денним перебуванням і мовні
табори функціонували на базі закладів
загальної середньої освіти з 03.06.2019
року по 21.06.2019 року та охопили
відпочинком 2902 дитини, з них 422 дітей
пільгових категорій.
Табори з денним перебуванням (17)
функціонували на базі НВО № 1,
НВК № 4, НВО № 5, НВК № 6, СЗОШ №
6, СЗОШ № 7, ЗОШ № 14, ліцей № 15,
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24.

Забезпечення щорічного
повноцінного відпочинку та
оздоровлення дітей, які
потребують особливої соціальної
уваги в ПНЗ «ДЮОК «Чайка»

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

1925,0

ЗОШ № 18, СЗОШ № 19, ЗОШ № 24,
НВК № 7,
СЗОШ № 27,
НВО № 28,
СЗОШ № 29, СЗОШ № 30, НВК № 31.
Мовні табори (16) функціонували на
базі СЗОШ № 1, НВК № 2, ЗОШ № 4,
ТБЛ, СЗОШ № 6, СЗОШ № 7, НВК № 9,
гімназія № 2, СЗОШ № 12, ЗОШ № 13,
СЗОШ № 19, ЗОШ № 20, ЗОШ № 21,
ЗОШ № 22, приватна гімназія «Мої
обрії».
У таборах було дворазове харчування
(43,5 грн в день).
Також, табір з денним перебуванням
«Прибузька
республіка»
при
Хмельницькому палаці творчості дітей та
юнацтва працював з 03.06.2019 року по
21.06.2019 року та охопив відпочинком
128 дітей, з них 38 дітей пільгових
категорій.
Позаміський
дитячий
заклад
оздоровлення та відпочинку «Чайка»
Хмельницької міської ради надавав
послуги з оздоровлення дітей з
01.06.2019 по 29.08.2019 року, а сема:
1 зміна з 01.06.2019 року по 21.06.2019
року (173 дитини, з них 115 дітей
пільгових категорій);
2 зміна з 24.06.2019 року по 14.07.2019
року (251 дитина, з них 1 дитина
пільгової категорії);
3 зміна з 17.07.2019 року по 06.08.2019
року (266 дитини, з них 116 дітей
пільгових категорій);
4 зміна з 09.08.2019 року по 29.08.2019
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25.

Здійснення реконструкції
корпусу ПНЗ «ДЮОК «Чайка»
м. Хмельницького»,

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

року (181 дитини, з них 118 дітей
пільгових категорій).
Вартість путівки – 5500,0 грн.
Цьогоріч у закладі було оздоровлено
871 дитина, з них за кошти місцевого
бюджет
виділених
Департаменту
350 дітей пільгових категорій, а саме:
діти-сироти – 5;
діти,
позбавлені
батьківського
піклування – 14;
діти з інвалідністю – 15;
діти загиблих учасників АТО – 2;
діти з багатодітних сімей – 119;
діти з малозабезпечених сімей – 18;
діти учасників АТО – 113;
діти внутрішньо переміщених осіб – 12;
діти, батьки яких є особами з
інвалідністю ІІ групи – 2;
діти талановиті та обдаровані – 50.
За
сприянням
Всеукраїнської
громадської організації «Об’єднання
християн-військовослужбовців України»
з 15.07.2019 по 22.07.2019 року на базі
Рекреаційного центру сімейного типу по
відновленню здоров’я дітей-інвалідів та
інших груп населення з обмеженими
можливостями
«Берег
надії»функціонував християнський табір
по вивченню англійської мови для 50
дітей осіб, визнаних учасниками бойових
дій.
У
2019
році
було
завершено
будівництво артезіанської свердловини,
яка
забезпечує
питною
водою
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встановлення опалення і
поновлення басейну
26.

Забезпечення щорічного
відпочинку в наметовому
містечку «Мандрівник»

27. Забезпечення відпочинку дітей
міста за кордоном і прийому
дітей з інших країн у місто
Хмельницький

2017-2021

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

25,4

Департамент
освіти та
науки

Міський
бюджет

74.4

Разом

позаміський
дитячий
заклад
оздоровлення та відпочинку «Чайка»
Хмельницької міської ради.
Наметове
містечко
«Мандрівник»
Хмельницького міського центру туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської
молоді функціонував з 24.06.2019 року по
07.07.2019
року
у
с. Головчинці
Летичівського
району
(на
базі
позаміського
дитячого
закладу
оздоровлення та відпочинку «Чайка»
Хмельницької міської ради).
Вартість путівки – 1603 грн.
Відпочинком було охоплено 45 дітей.
З метою налагодження міжнародних
зв’язків,
обміну
досвідом
щодо
організації навчання, відпочинку та
оздоровлення підростаючого покоління з
11
по
17
липня
2019
року
м. Хмельницький приймав на відпочинок
26 дітей з гміну Хоцень КуявськоПоморського воєводства Республіки
Польща.
З 17 по 24 липня 2019 року група дітей
з м. Хмельницького їздила на відпочинок
у гміну Хоцень Куявсько-Поморського
воєводства Республіки Польща.
Відпочинком охоплено 21 дитина.
Вартість 74,4 тис. грн.

55178.50
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Освіта осіб з особливими потребами
Мета:
Визначення провідних напрямків спеціальної освіти в місті та перспектив створення життєздатної системи безперервного навчання,
забезпечення умов для навчання дітей з особливими потребами в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;
забезпечення рівних можливостей для духовного та фізичного самовдосконалення дітей з особливими потребами, їх професійної підготовки та
інтеграції у сучасну систему соціальних відносин.
Проблеми, які потребують розв’язання:
 Розширення інтеграції дітей з особливими потребами у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.
 Забезпечення функціонування мережі логопедичних пунктів, їх матеріально-технічне, навчально-дидактичне оснащення відповідно
до чинних нормативів.
 Фінансування реалізації інклюзивного навчання в закладах освіти міста.
 Недостатня підготовка педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.
Шляхи реалізації:

№ з/п

1.

Перелік
заходів програми

Щорічне оновлення
бази даних про дітей з
особливими потребами.
Забезпечення виявлення,
постановки на облік,
консультування дітей з

Строк
виконання
заходу

2017-2021

Виконавці

Управління
освіти
ПМПК

Джерела
фінансування

Без
фінансування

Орієнтовані
обсяги
фінансуван
ня
(вартість),
тис.
гривень, у
тому числі
по роках:
2019
–

Інформація про заходи на виконання програми

Департамент освіти та науки Хмельницької
міської ради, керівники закладів освіти міста
щорічно оновлюється банк даних дітей з
інтелектуальними порушенням. У 2019 році в
закладах освіти навчалося:
1) у закладах загальної середньої освіти:
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особливими потребами
та їх батьків

2.

Сприяння
збільшенню кількості
навчальних закладів,
що запроваджують
інклюзивну форму
навчання

2017-2021

Управління
освіти
ПМПК

Без
фінансування

–

діти з інвалідністю – 691; діти-сироти – 28;
діти, позбавлені батьківського піклування – 59;
діти з багатодітних сімей – 2787; діти з
малозабезпечених сімей – 278; діти, які мають
статус «Дитина-чорнобилець» – 147, діти
загиблих військовослужбовців – 5; діти, батьки
яких загинули в зоні АТО – 31.
2) у закладах дошкільної освіти: діти з
інвалідністю – 166; діти-сироти – 2; діти,
позбавлені батьківського піклування – 7; діти з
багатодітних
сімей
–
906;
діти
з
малозабезпечених сімей – 247; діти, які мають
статус «Дитина-чорнобилець» – 16; діти,
батьки яких загинули в зоні АТО – 3.
Для забезпечення рівного доступу до якісної
освіти дітей з особливими потребами, шляхом
залучення їх до навчання в інклюзивних класах
та групах станом на 01.01.2020 року у
м. Хмельницькому функціонує 16 закладів
загальної середньої освіти (168 учнів з
особливими освітніми потребами) та 13
закладів дошкільної освіти (145 дітей з
особливими
освітніми
потребами),
де
запроваджено інклюзивну освіту, а саме:
навчально-виховний
комплекс
№2
м. Хмельницького – 6 інклюзивних класів, в
яких навчається 12 дітей з особливими
освітніми потребами;
навчально-виховний
комплекс
№4
м. Хмельницького – 3 інклюзивних класи, в
якому навчається 3 дитини з особливими
освітніми потребами;
навчально-виховне
об’єднання
№5
м. Хмельницького – 1 інклюзивний клас, в
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якому навчається 1 дитина з особливими
освітніми потребами;
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів
№6
м.
Хмельницького
–
2 інклюзивних класи, в яких навчається
2 дитини з особливими освітніми потребами;
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів
№7
м.
Хмельницького
–
2 інклюзивних класи, в яких навчається
3 дитини з особливими освітніми потребами;
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 8 м. Хмельницького – 20 класів з
інклюзивним
навчанням
для
дітей
з
порушенням опорно-рухового апарату, в яких
навчається 43 дитини з особливими освітніми
потребами;
навчально-виховний
комплекс
№9
м. Хмельницького – 1 інклюзивний клас, в
якому навчається 1 дитина з особливими
освітніми потребами;
Хмельницька спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 15 імені Олександра
Співачука – 15 інклюзивних класів, в яких
навчається 30 дітей з особливими освітніми
потребами;
Хмельницька спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 19 – 1 інклюзивний
клас, в якому навчається 1 дитина з
особливими освітніми потребами;
Хмельницька середня загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 20 – 1 інклюзивний клас, в
якому навчається 1 дитина з особливими
освітніми потребами;
Хмельницька середня загальноосвітня школа
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І-ІІІ ступенів № 21 – 11 інклюзивних класів, в
яких навчається 25 дітей з особливими
освітніми потребами;
навчально-виховне
об’єднання
№ 23
м. Хмельницького – 3 інклюзивних класи, в
яких навчається 3 дитини з особливими
освітніми потребами;
Хмельницька середня загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 24 – 10 інклюзивних класи, в
яких навчається 16 дітей з особливими
освітніми потребами;
навчально-виховний
комплекс
№7
м. Хмельницького – 7 інклюзивних класи, в
яких навчається 14 дітей з особливими
освітніми потребами;
навчально-виховне
об’єднання
№ 28
м. Хмельницького – 9 інклюзивних класів, в
яких навчається 11 дітей з особливими
освітніми потребами;
приватна гімназія «Мої обрії» – 2
інклюзивних класи, в яких навчається 2 дитини
з особливими освітніми потребами;
Хмельницький заклад дошкільної освіти № 9
«Кобзарик» – 4 інклюзивних груп, в яких
виховується 13 дітей з особливими освітніми
потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад
№ 11 «Золота рибка» – 1 інклюзивна група, в
якій виховується 3 дітей з особливими
освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад
№ 26 «Кульбабка» – 4 інклюзивних груп, в
яких виховується 13 дітей з особливими
освітніми потребами;
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Хмельницький дошкільний навчальний заклад
№ 30 «Журавлик» – 2 інклюзивних групи, в
яких 4 дитини з особливими освітніми
потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад
№ 34 «Тополька» – 4 інклюзивних групи, в
яких 11 дітей з особливими освітніми
потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад
№ 35 «Чебурашка» – 5 інклюзивних груп, в
яких виховується 17 дітей з особливими
освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний
заклад № 36 «Вербиченька» – 7 інклюзивних
груп, в яких виховується 19 дітей з
особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний
заклад № 40 «Сонечко» – 4 інклюзивні групи, в
яких виховується 11 дітей з особливими
освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний
заклад № 43 «Горобинка» – 6 інклюзивних
груп, в яких виховується 17 дітей з
особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний
заклад № 45 «Ялинонька» – 3 інклюзивні
групи, в яких виховується 9 дітей з
особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний
заклад № 47 «Дзвіночок» – 2 інклюзивні групи,
в яких виховується 6 дітей з особливими
освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний
заклад № 50 «Лелеченька» – 3 інклюзивні
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групи, в яких виховується 7 дітей з
особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний
заклад № 56 «Боровичок» – 5 інклюзивних
груп, в яких виховується 15 дітей з
особливими освітніми потребами.
Водночас
зазначаємо,
що
в
місті
Хмельницькому
функціонують
заклади
дошкільної освіти:
Хмельницький дошкільний навчальний
заклад № 25 «Калинонька» комбінованого
типу зі спеціальними групами для дітей з
особливими освітніми потребами (17 дітей);
Хмельницький дошкільний навчальний
заклад № 8 «Малятко» комбінованого типу зі
спеціалізованими групами для дітей з
порушенням зору (56 дітей);
Хмельницький дошкільний навчальний
заклад № 38 «Світанок» комбінованого типу зі
спеціалізованими групами для дітей з
порушенням зору (67 дітей);
Хмельницький дошкільний навчальний
заклад № 30 «Журавлик» комбінованого типу
зі спеціалізованими групами для дітей з
порушенням
опорно-рухового
апарату
(65 дітей).
Із зазначеною категорією дітей працює
команда спеціалістів: вчитель-дефектолог
(олігофренопедагог, тифлопедагог), вчительлогопед, практичний психолог, соціальний
педагог, асистенти вчителів, асистенти
вихователів,
лікар-офтальмолог,
медична
сестра-реабілітолог,
медична
сестраортоптистка,
няня,
водій,
вихователь
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3.

Здійснення
моніторингу стану
впровадження
інклюзивної освіти та
навчальних досягнень
учнів в умовах
інклюзивного навчання

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

4.

Створення класів для
дітей з особливими
освітніми потребами у
загальноосвітніх
навчальних закладах
Введення ставки
асистента вчителя в
класах з інклюзивною
формою навчання з
розрахунку 0,5 ставки на
клас, в якому навчаються
такі діти (за потреби)

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

5.

супроводу.
Станом на 01.01.2020 року інклюзивне
навчання
організовано
у
13 закладах
дошкільної освіти для 152 дітей дошкільного
віку (51 група) і 17 закладів загальної
середньої освіти для 170 учнів (95 класів).
У порівнянні з 2018/2019 навчальним роком
кількість дітей дошкільного віку збільшилася
на 56 осіб (відкрито додатково 20 груп з
інклюзивним навчанням). У закладах загальної
середньої освіти кількість учнів збільшилася
на 27 (відкрито додатково 20 класів з
інклюзивним навчанням).
Динаміка розвитку дітей з особливими
освітніми потребами регулярно відстежується
через реалізацію індивідуальної програми
розвитку, складеної для кожного учня.
Команда
супроводу
вивчає
рівень
навчальних досягнень дітей з особливими
освітніми потребами тричі на рік, що
фіксується в ІПР. Динаміка досягнень
відображається в портфоліо кожної дитини.
Станом
на
28.12.2019
року
у
м. Хмельницькому функціонує 95 класів з
інклюзивним навчанням.
Для роботи з дітьми з особливими освітніми
потребами в інклюзивних класах вводиться
ставка асистента вчителя. Відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від
01.02.2018 року № 90 «Про внесення змін до
наказу Міністерства освіти і науки України від
06.12.2010 року № 1205» з 01.09.2018 року
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6.

Забезпечення
ефективності діяльності
психолого-медикопедагогічної
консультації в частині
організації корекційнорозвиткової роботи з
дітьми дошкільного та
шкільного віку в умовах
інклюзивного навчання
та навчання за
індивідуальною формою

2017-2021

Управління
освіти
ПМПК

Без
фінансування

–

7.

Забезпечення
функціонування мережі
логопедичних пунктів у
загальноосвітніх
навчальних закладах

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

3133,3

введено 1 ставку асистента вчителя на клас.
Станом
на
28.12.2019
року
в
м. Хмельницькому
введено
91 ставку
асистента вчителя.
Супровід дітей з ООП здійснюється
командою психолого-педагогічного супроводу
школи, до якої входять асистенти вчителя,
класні
керівники,
вчителі-предметники,
вчитель-дефектолог,
вчителі-реабілітологи,
практичні
психологи,
вчителі-логопеди,
соціальні педагоги, помічники вихователя,
вихователь супроводу, адміністрація закладу
та батьки учня. У якості волонтерів до
супроводу учнів з ООП долучаються їх
однокласники в середній та старшій школі.
Для забезпечення ефективної діяльності
шкільної команди супроводу:
співпраця з ІРЦ з питань особливостей
надання
корекційно-розвиткових
послуг,
визначення необхідної кількості корекційних
годин відповідно потреб учня з ООП;
визначення мети корекційних занять, пошук
ефективних технік, форм та засобів для
досягнення поставлених цілей;
командний підхід у роботі з дитиною з ООП,
консолідація зусиль.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України від 13.05.1993 року № 135 «Про
затвердження Положення про логопедичні
пункти системи освіти», з метою реалізації
державної політики в галузі освіти та
посилення ролі логопедичних пунктів у
наданні спеціалізованої допомоги закладам
загальної середньої освіти у м. Хмельницькому
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8.

Вивчення динаміки
розвитку дітей та рівні їх
навчальних досягнень в
умовах інклюзивного
навчання

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

функціонують логопедичні пункти. Протягом
2019
року
в
логопедичних
пунктах
проводилися заняття з 1026 учнями.
Консультацію надано 14897 учням.
В
інклюзивному
класі
оцінювання
навчальної діяльності учнів з особливими
освітніми
потребами
відбувається
за
спеціально
розробленими
критеріями,
зорієнтованими на навчальну програму
спеціальної школи за якими навчається дитина
або за критеріями оцінювання масової школи.
Однак, оцінювання навчальної діяльності
школярів з особливими освітніми потребами
не обмежується лише оцінкою знань, умінь і
навичок. Важливо контролювати та оцінювати
особистісні зміни, які формуються внаслідок
цілеспрямованого корекційного впливу на
пізнавальні процеси, емоційно-вольову сферу,
мовленнєву діяльність учнів. У цьому полі
важливо оцінювати характеристики, які
комплексно
визначають
особистісний
розвиток: сформованість загальнонавчальних
та ключових компетенцій, досвід практичної і
творчої
діяльності,
емоційно-ціннісні
ставлення, професійну спрямованість тощо.
Однак, не лише практично, а й теоретично
розв’язати
проблему
кількісної
оцінки
зазначених показників дуже складно, оскільки
на сьогодні немає надійних технологій навіть
для оцінювання знань, тим паче особистісних
характеристик: компетенцій, потенційних
можливостей та ін.
Навчання дітей з особливими освітніми
потребами ґрунтується на ідеї – корекційний
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розвиток психічної сфери (пізнавальних
процесів, мовленнєвої діяльності, особистості)
відбувається під час опанування учнями
знаннями,
уміннями,
водночас
останні
формуються у процесі цілеспрямованого
корекційного впливу. Особливістю навчальних
програм спеціальної школи, або адаптованих
навчальних програм загальноосвітньої школи,
є визначення спрямованості корекційнорозвивальної роботи та очікувані результати,
де
представлені
напрямки
корекційнорозвивального впливу, який слід здійснювати
на матеріалі теми, що вивчається, і який
охоплює процеси пізнавальної діяльності
(сприймання, пам’яті, мислення), мовленнєвої
діяльності
та
корекційний
розвиток
особистості.
Результати
корекційнорозвивального
впливу,
які
можна
прослідкувати у продуктах діяльності учня,
входять до портфоліо вчителя. Ці матеріали
використовуються для обговорення стратегії
корекційного впливу на розвиток учня з
практичним психологом, вчителем-логопедом,
батьками. Портфоліо є процесуальним, яке
охоплює певний період навчальної діяльності і
візуальним (матеріали продуктів діяльності
учня вчитель поміщає в папку, коробку для
паперів тощо. До портфоліо вміщуються не
лише матеріали, які ілюструють труднощі
навчальної діяльності та процес їх усунення, а
й сильні сторони дитини.
Портфоліо використовується як спосіб
фіксування,
накопичення
та
оцінки
індивідуальних
досягнень
школяра
з
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Забезпечення
наступності у
запровадженні
інклюзивного навчання
початкової, середньої та
старшої школи в
загальноосвітніх
навчальних закладах
10.
Забезпечення
спеціальної підготовки
та підвищення
кваліфікації
педагогічних кадрів для
роботи з дітьми з
особливостями
психофізичного розвитку
в умовах інклюзивного
навчання у дошкільних,
загальноосвітніх,
позашкільних
навчальних закладах
9.

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

особливостями психофізичного розвитку.
У
м.
Хмельницькому
забезпечено
наступність здобуття освіти. Інклюзивне
навчання організоване у закладах дошкільної,
загальної середньої, професійно-технічної та
вищої освіти.

З метою підвищення фахового рівня
педагогів, які працюють з дітьми з особливими
освітніми потребами протягом 2018 року
проведено:
1) курсову перепідготовку педагогів на базі
Хмельницького
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти пройшло
147 спеціалістів:
22 вчителів індивідуального навчання
(спеціалізація);
26 вчителів інклюзивного навчання;
13 вихователів інклюзивних груп;
13 вчителя-дефектолога;
14 вчителя-логопеда;
30 практичних психолога;
4 соціальних педагогів;
25 асистентів вчителя.
2) педагогічні працівники приймали участь у
міських,
обласних
та
всеукраїнський
педагогічних читаннях, семінарах, тренінгах,
науково-практичний
семінарах,
науковопрактичних конференціях, конгресах, а саме:
науково-практичний семінар «Зміст і методи
співпраці фахівців у навчанні дітей з ООП», 89 січня 2019 року, м. Хмельницький;
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семінар-практикум
з
особистісно
зорієнтованого навчання на засадах гуманної
педагогіки «Поспішайте, діти! Будемо учитися
літати»,
25-26
січня
2019
року,
м. Хмельницький;
методичний практикум для асистентів
вчителів інклюзивних класів – слухачів курсів
при ХОІППО, 14.02.2019, м. Хмельницький;
Освітній фестиваль «Khmelnytskyi EdFest2019. Start» за темою «Новий освітній простір:
вимір ідей», 16.02.2019 р., гімназія № 1,
м. Хмельницький,
семінар-практикум «Інклюзивне навчання –
комплексний процес забезпечення рівного
доступу до якісної освіти дітей з особливими
освітніми
потребами»,
21.02.2019,
м. Хмельницький;
семінар «Емоційне вигорання в контексті
інклюзивної форми навчання в закладах
освіти» від центру «Емаус», м. Хмельницький,
22.02.2019 року;
Регіональна (не) конференція для шкільних
педагогів
афілійований
міні-EdCamp
MANEVYCHI, 02.03.2019 р., м. Маневичі,
Волинська обл.
Навчальний курс «РАЗОМ: підтримка
інклюзивної освіти в Україні», м. Київ,
06.12.2018-03.03.2019 р.
методичне об’єднання вчителів-логопедів
«Казкотерапія в роботі з дітьми з особливими
освітніми потребами», 12.03.2019 року,
м. Хмельницький ;
Виставка педагогічних ідей, присвячена Дню
поширення
інформації
про
аутизм,
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02.04.2019 року, м. Хмельницький;
Всеукраїнський форум «Діти з ментальними
особливостями:
міжпрофесійний
підхід»,
12.04.2019 р., м. Хмельницький;
ІІ
Всеукраїнська
науково-практична
конференція «Навчання і виховання в
інклюзивному освітньому просторі: теорія і
практика», 19.04.2019 р., Хмельницький
інститут
соціальних
технологій
ВНЗ
«Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна»;
семінар-тренінг
«Інклюзивна
освіта:
психолого-педагогічні та соціальні аспекти»
спільноти «Без кордонів: розвиток та
підтримка інклюзивної освітньої спільноти в
Україні» - за участі О. Тельної та С.
Вільчинської,
20.04.2019
року,
м.
Хмельницький;
Клуб педагогічної майстерності «Творчий
неспокій», відеоурок в інклюзивному класі,
25.04.2019 року, м. Хмельницький;
науково-практичний семінар «Забезпечення
особливих освітніх потреб дитини в умовах
модернізації навчального середовища», 2728.05.2019р., м. Харків;
Всеукраїнська
інтернет-конференція
«Інклюзивна освіта: рівні умови для всіх»,
13.06.2019 р.;
Всеукраїнська
науково-практична
конференція «Психолого-педагогічні стратегії
безбар'єрного освітнього середовища для дітей
з порушенням зору», 12.03.2019 року, м. Київ;
курси підвищення кваліфікації педагогічних
працівників «Професійний розвиток педагога
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закладу загальної середньої освіти» за робочою
програмою
«Організація
інклюзивного
навчання незрячого учня в закладі загальної
середньої освіти» 3-7 червня 2019 року, м.
Львів;
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Соціально-педагогічне
партнерство як фактор забезпечення якості
освіти дітей з порушенням зору», 5-7.06.2019
року, м. Теребовля;
майстер-клас «Використання балансуючого
обладнання в корекційній роботі з дітьми
підліткового віку та школярами». 09.06.2019,
м. Київ;
конференція Міністерства освіти і науки
України «Нова українська школа: успіхи та
виклики першого року впровадження»,
25.06.2019 року, м. Київ;
нарада стейкхолдерів інклюзивного навчання
за підтримки МФ «Відродження», 12.07.2019
року, м. Київ;
засідання круглого столу Міністерство освіти
і науки України з питань удосконалення
програм НУШ у спеціальній освіті, 06.06.2019
року, м. Київ;
Засідання круглого столу «Соціальнопедагогічне партнерство, як передумова
забезпечення якості освіти дітей з порушенням
слуху”, 19.09.2019 року, м. Київ;
серія інклюзивних тренінгів «Шанс-2», 0708.09.2019 року, м. Дубно, Рівненська обл.;
Міжнародна конференція «Інклюзія. Досвід,
який спрацював. Голоси змін», 14.09.2019,
м. Львів;
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майстер-клас «Досвід, який спрацював:
адаптація
та
модифікація
навчального
матеріалу в умовах інклюзії», 09.10.2019 року,
м. Хмельницький;
V Міжнародний конгрес зі спеціальної
педагогіки, психології та реабілітології «Діти з
особливими потребами в освітньому просторі»
на
базі
Національного
університету
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка,
10-11.10.2019 року, м. Чернігів;
тренінг «Технології спільного викладання в
інклюзивному
освітньому
просторі»,
19.10.2019 року, м. Івано- Франківськ;
Всеукраїнська
науково-практична
конференція з міжнародною участю «Науковометодичні засади комплексної психологопедагогічної, медичної, соціальної реабілітації
дітей з ООП в умовах навчальнореабілітаційного центру: 20 років досвіду», 1920 жовтня 2019 року м. Львів;
Всеукраїнська
науково-практична
конференція «Педагогічні читання – 2019» з
27.10 по 01.11.2019 року, м. Київ;
методичний практикум для асистентів
вчителя - слухачів курсів ХОІППО, 14.11.2019
року, м. Хмельницького;
тренінг для тренерів «Використання МКФ
для забезпечення інклюзивності освіти», 1215.11.2019 року, м. Київ;
форум інноваційної освіти INED, 1516.11.2019 року, м. Львів
Всеукраїнський науковий круглий стіл з
міжнародною участю «Педагогіка серця у
вимірах ХХІ століття», 19-21.11.2019 року,
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м. Хмельницький;
робоча зустріч фокус-групи заступників
директорів з НВР в інклюзивних ЗЗСО в
рамках реалізації дослідницького проєкту
«Інституалізація «універсального» асистента
вчителя в Україні: дослідження умов для
реалізації» за участі ВФ «Крок за кроком»,
20.11.2019 року, м. Київ;
виставка
«Інклюзивна
Україна»,
2122.11.2019 року, м. Київ;
форум «Навчання без перешкод: як зробити
українські школи інклюзивними», м. Київ, 2223.11.2019 р.
Міжнародна
конференція
«Підтримка
інклюзивної освітньої спільноти: досвід
українсько-американської співпраці» в рамах
реалізації проєкту «Без кордонів: розвиток та
підтримка інклюзивної освітньої спільноти в
Україні», AmericaHouse, 23.11.2019 року,
м. Київ;
тренінг
Зимового інституту шкільної
інклюзивної освіти в Україні, AmericaHouse,
03-04.12.2019 року, м. Київ;
Он-лайн курс «Робота вчителя початкових
класів з дітьми з ООП»;
Он–лайн
курс
«Сексуальна
освіта»
Prometheus;
вебінар: Практикум «Розвиваючі вправи для
школярів», 29.01.2019 року;
вебінар «(Не) страшна інклюзія: особливості
роботи з дітьми з ООП», 07.05.2019 року (На
урок);
вебінар
«Numicon
(Нумікон):
проста
математика для всіх», 20.09.2019 року (На
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11.

Проведення семінарів,
нарад для педагогічних
працівників, що
впроваджують
інклюзивне навчання,
консультантів міської
психолого-медикопедагогічної
консультації

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

урок);
вебінар «Особливості організації навчальної
діяльності учнів, що мають розлади аутичного
спектру»;
вебінар «Корекційні методики роботи з
дітьми з розладами мовлення та порушення
опорно-рухового апарату», 06.11.2019 року (На
урок);
вебінар «Співпраця фахівців та батьків
дитини з ООП», 24.12.2019 року (Всеосвіта).
У 2019 році відповідно до плану роботи
Департаменту освіти та науки Хмельницької
міської ради, з метою підвищення освіченості
учасників освітнього процесу з питань
інклюзивного навчання проводилося ряд
заходів:
- виробничі
наради
для
керівників,
заступників, вихователів-методистів закладів
освіти (3);
- інструктивно-методичні
наради
для
практичних психологів, вчителів-логопедів,
вчителів-дефектологів;
- за
участі
громадських
організацій
проводилися інформаційні кампанії у питаннях
інвалідності, спрямованих на боротьбу із
стереотипами, забобонами та шкідливими
звичаями стосовно осіб з інвалідністю
(протягом року);
- заходи науково-практичного спрямування
(семінари (10), майстер-класи (4), воркшоп,
засідання круглих столів (3), форум,
конференції (2)):
науково-практичний семінар «Психологопедагогічний супровід дітей з особливими
74

освітніми потребами в умовах закладів
загальної середньої освіти» (17-19.01.2019
року);
семінар-практикум
з
особистісно
зорієнтованого навчання на засадах гуманної
педагогіки «Поспішайте, діти! Будемо учитися
літати» (25-26.01.2019 року);
освітній фестиваль «Khmelnytskyi EdFest2019. Start» за темою «Новий освітній простір:
вимір ідей» (16.02.2019 року);
семінар-практикум «Інклюзивне навчання –
комплексний процес забезпечення рівного
доступу до якісної освіти дітей з особливими
освітніми потребами» (21.02.2019 року);
семінар «Емоційне вигорання в контексті
інклюзивної форми навчання в закладах
освіти» від центру «Емаус», м. Хмельницький,
22.02.2019 року;
інформаційно-просвітницький
захід
присвячений
Всесвітньому
дню
розповсюдження знань про аутизм (виставка
навчально-дидактичних матеріалів) (02.04.2019
року);
семінар
«Інклюзивне
навчання
–
комплексний процес забезпечення рівного
доступу до якості освіти дітей з ООП»,
24.02.2019 року;
ІІ Західний воркшоп «Нова українська школа
– школа, доступна для кожного» (22-24.03.2019
року);
форум «Діти з ментальними особливостями:
міжпрофесійний підхід» (12.04.2019 року);
семінар-тренінг
«Інклюзивна
освіта:
психолого-педагогічні та соціальні аспекти»
75

спільноти «Без кордонів: розвиток та
підтримка інклюзивної освітньої спільноти в
Україні», 20.04.2019 року, м. Хмельницький;
Клуб педагогічної майстерності «Творчий
неспокій», відеоурок в інклюзивному класі,
25.04.2019 року, м. Хмельницький;
майстер-клас «Формуємо путівник вчителя
для ефективної організації інклюзивного
навчання» (23.08.2019 року);
майстер-клас «Світ на дотик: навчання
незрячих дітей з глибокими порушеннями зору
в інклюзивному класі» (28.08.2019 року);
семінар для вчителів-логопедів «Діти з РАС»
(08.10.2019 року);
майстер-клас «Досвід, який спрацював:
адаптація
та
модифікація
навчального
матеріалу в умовах інклюзії» (09.10.2019
року);
семінар
«Кохлеарна
імплантація
та
особливості слухо-мовної реабілітації носіїв КІ
та слухових апаратів (СА)» (02.11.2019 року);
конференція в рамках ІІ Міжнародного
науково-практичного
форуму
з
питань
інклюзивного навчання (18.11.2019 року);
науково-методичний
семінар
«Нові
технології та сучасні освітні інструменти в
роботі з дітьми з особливими освітніми
потребами» (18.11.2019 року);
методичний семінар «Ми особливі! Школа як
коворкінг-центр
для
взаємодії
світової
освітянської спільноти» (19.11.2019 року);
Всеукраїнський науковий круглий стіл з
міжнародною участю «Педагогіка серця у
вимірах ХХІ століття», 19-21.11.2019 року,
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12.

Проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи
щодо забезпечення права
дітей з особливими
освітніми потребами на
освіту

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

м. Хмельницький;
семінар-практикум «Педагогіка партнерства
в умовах НУШ» (05.12.2019 року).
Відповідно до плану роботи Департаменту
освіти та науки Хмельницької міської ради і
закладів освіти у місті протягом 2019 року
проводилися просвітницькі заходи із метою
підвищення освіченості учасників освітнього
процесу
стосовно
питань
інвалідності,
зміцнення поваги до прав і достоїнства осіб з
інвалідністю,
ведення
боротьби
зі
стереотипами стосовно осіб з інвалідністю для
формування інклюзивного суспільства в
Україні, а саме:
тиждень поінформованості про дітей/осіб з
особливими потребами (квітень, грудень
2019 року);
виїзний семінар «Різні можливості – рівні
права» для 39 сімей, в яких виховуються діти з
особливими потребами (4-6.10.2019 року);
відкриті зустріч з батьками дітей з
особливими потребами «Інклюзивне навчання
та виховання. Говоримо про важливе» (лютий,
квітень, вересень, жовтень, грудень 2019 року);
просвітницька компанія (4 сюжети на
телебаченні);
уроки толерантності у закладах освіти
(протягом року);
флешмоби у закладах освіти (протягом
року);
за
участі
громадських
організацій
проводилися інформаційні кампанії у питаннях
інвалідності, спрямованих на боротьбу із
стереотипами, забобонами та шкідливими
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звичаями стосовно
(протягом року).
Разом

осіб

з

інвалідністю

3133,3

Виховання та розвиток особистості в системі освіти
Мета проекту:
Створення організаційних, методичних, кадрових, ресурсних та інших умов, які забезпечують модернізацію змісту виховної роботи,
інтенсифікацію виховної діяльності, привертають увагу органів державної влади до виховання особистості, сприяють виробленню відповідної
політики, підвищенню суспільного статусу виховання в освітніх закладах, оновленню виховних технологій на основі вітчизняних традицій та
сучасного світового досвіду, забезпеченню цілісності та різноманітності виховного простору, гармонізації сімейного і суспільного виховання,
орієнтуванню на системний розвиток рівного доступу до якісної освіти.
Питання, які потребують розв’язання
 Впровадження інноваційних технологій та методик у навчально-виховний процес.
 Проблема формування соціальної та громадянської компетентності як ключових компетентностей у становленні учнів як патріотів
держави.
 Виховання громадянської свідомості, гідності та честі в гармонійному поєднанні національних і загальнолюдських цінностей.
 Налагодження ефективної, злагодженої діяльності позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у питаннях виховання
громадянина-патріота.
Шляхи реалізації:

№ з/п

1.

Перелік
заходів програми

Проведення заходів щодо
реалізації Стратегії

Орієнтовані
обсяги
фінансуванн
Інформація про заходи на виконання
Строк
я (вартість),
Джерела
програми
виконання Виконавці
фінансування тис. гривень,
заходу
у тому числі
по роках:,
2019
Національно-патріотичне виховання
2017-2021 Управління
Без
Проведено ряд заходів щодо реалізації
освіти
фінансування
Стратегії
національно-патріотичного
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національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на
2016 - 2020 роки та Концепції
національно-патріотичного
виховання молоді та дітей в
умовах розвитку української
державності

виховання дітей та молоді на 2016 – 2020
роки
та
Концепції
національнопатріотичного виховання молоді та дітей в
умовах розвитку української державності,
зокрема:
- для
учнівської
молоді
в
Хмельницькій обласній універсальній
науковій бібліотеці відбувся історичний
урок
«Життя присвячене
свободі»,
приурочений 110-ій річниці від дня
народження
Степана
Андрійовича
Бандери;
- на базі Палацу творчості відбувся
XXХ Всеукраїнський фестиваль «Зимові
візерунки»
пам’яті
Ю.
Гурєєва»,
присвячений 100 - річчю Соборності
України. До різдвяних свят проводилась
виставка різдвяних робіт «Шануймо наші
традиції»;
- проводився міський турнір з
баскетболу «Різдвяні канікули».
- лідерами учнівського самоврядування
«Нова генерація міста» До Дня пам’яті та
примирення
проведено
майстер-клас
«Маки пам’яті»; в Хмельницькому
перинатальному центрі провели акцію
«Вишиванка для новонароджених»;
- до Міжнародного дня миру пройшла
міська акція «Полотно миру»;
- участь
лідерів
НГМ
у
Всеукраїнському фото- відео конкурсі
«Веселка» (м. Кременчук);
- до Дня міста у парку ім.. Чекмана
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пройшов флешмоб «Місто щасливого
дитинства»;
- театралізована екскурсія на тему:
«Проскурів у роки Української революції»;
- для учнів ЗЗСО проводилась
тематична програма «Все гине – слава не
поляже» (до Дня захисника України);
- військово-патріотичний фестиваль «За
честь! За славу! За народ!»;
- святкова
пізнавально-розважальна
програма до Дня Українського козацтва;
- зустріч ветеранів військової служби,
учасників ООС, ветеранів війни з молоддю
«Ми боремося за українську землю» до
Дня Захисника України;
- міський конкурс презентацій «Я мрію
про перемогу України»;
- участь у конкурсі Всеукраїнської
краєзнавчої експедиції учнівської молоді
«Моя Батьківщина – Україна»;
- краєзнавча екскурсія «Якби будинки
заговорили»;
- Всеукраїнський
радіодиктант
національної єдності – 2019;
- флешмоби до Дня Гідності та Свободи
«Вільні творять майбутнє», «Ми змінимо
світ»;
- урок-дискусія до Дня Гідності та
Свободи "Гідність у дії";
- тематичний вечір до Дня Гідності та
Свободи «Україна – країна гідності і
свободи;
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- театралізоване дійство «Ніч перед
Миколаєм»» у рамках всеукраїнського
фестивалю мистецтв «Військові обереги
від Святого Миколая;
- протягом ІІ півріччя 2019 року спільно
з
Хмельницькою
міською
радою
реалізовувались освітні проєкти: «Містодіти-влада», «Вивчай Україну», «Моє
місто»;
- святкова
пізнавально-розважальна
програма до Дня Українського козацтва
«Героїв країна – моя Україна»;
- зустріч ветеранів військової служби,
учасників ООС, ветеранів війни з молоддю
«Ми боремося за українську землю» до
Дня Захисника України.
До річниці бою під Крутами у закладах
освіти міста проведено такі заходи:
- тематичні уроки, виховні години,
години спілкування, бесіди, інформаційні
повідомлення;
- на базі НВК № 9 проводилась
тематична година для навчальних закладів
«Стогнали Крути і молився вітер».
Проходив квест пам’яті Героїв;
- в
Хмельницькому
міському
Товаристві української мови імені Тараса
Шевченка «Просвіта» відбувся круглий
стіл: "Ангели на сході неба" для вчителів
мистецтва, музичного мистецтва;
- в Хмельницькому палаці творчості
дітей та юнацтва для учнів 10-х класів, з
нагоди річниці бою під Крутами, відбулась
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2.

Організація вивчення,
узагальнення і поширення
кращого педагогічного досвіду

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

тематична програма «Пам'ять Крут»;
- проведено військово-патріотичний
проєкт «Прикордонний вишкіл».
Лютий 2019 р. до Дня Героїв Небесної
Сотні проведено такі заходи:
- на базі Хмельницького палацу
творчості дітей та юнацтва 20.02.2019 р.
проведено тематичний вечір «Зима, що нас
змінила»;
- 19. 02. 2019 р. на базі 15-го
гарнізонного будинку офіцерів для учнів
шкіл міста проведено тематичну програму
«За Україну нас вбивають, брате мій!», із
запрошенням учасників бойових дій та
волонтерів, присвячену Дню пам'яті Героїв
Небесної Сотні;
- в закладах загальної середньої
освіти
міста
пройшли
зустрічі
з
захисниками України усіх поколінь,
борцями за незалежність України у XX
столітті, їх сім’ями, родинами загиблих
учасників АТО, організовано тематичні
виставки документів, книг, друкованої
продукції, фото- і відеоматеріалів під
гаслом «Народу вірні сини», тематичні
уроки,
виховні
години,
години
спілкування,
бесіди,
інформаційні
повідомлення, оновлено куточки
у
шкільних музеях, що відображають події
Революції Гідностів Україні.
Проведено
міську
педагогічну
виставку для педагогів закладів загальної
середньої освіти – січень 2019. На обласну
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щодо патріотичного виховання
дітей та молоді в
загальноосвітніх навчальних
закладах

3.

Підготовка та видання
наукових праць, науковометодичних, навчальних
посібників і рекомендацій з
питань національнопатріотичного виховання
молоді

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

4.

Організація та проведення
міського етапу предметної
олімпіади з історії України та
Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН;
зосередження уваги на героїкопатріотичній тематиці

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

5.

Організація і проведення
історико-краєзнавчих

2017-2018

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

віртуальну педагогічну виставку подано:
- Методичний посібник «Жіночий
рух національно – визвольних змагань»,
автори Духнович О. В.,Бита О.А.,Поліщук
В.В., (вчителі Хмельницького навчальновиховного комплексу № 4).
Проценко Наталія Анатоліївна –
Навчальний посібник «Підприємливість і
фінансова грамотність».
Леончук Наталія Олександрівна –
Педагогічні знахідки керівника гуртка (з
досвіду роботи).
Смірнова Ірина Олександрівна –
Навчально-методичні
матеріали
для
роботи науково-дослідницького гуртка
«Пушкінський клуб».
На ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади
учні посіли 2 перших місць (гімназія № 1,
НВК № 9), 3 других місць (НВК № 7,
гімназія № 2,Колегіум), 2 ІІІ-є місце
(ТБЛ,CЗОШ №6)
В ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади
взяло участь 187 учнів. (2019-2020 н.р.)
На ІІ-му етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН 2 перших місць
(ТБЛ,Колегіум), на ІІІ-му етапі – друге
місце (ТБЛ)
На І-му етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт взяло участь 37 учнів. (2019-2020
н.р.)
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6.

7.

конференцій учнівської молоді:
- «Мій рідний край, моя
земля очима сучасників» (811 кл.);
- «Пізнай себе, свій рід,
свій народ…» (8-11 кл.);
- «Історія міст і сіл
України» (1-11 кл.);
- «Плоскирів. Проскурів.
Хмельницький. Історія та
сучасність»
Проведення тижнів
національно-патріотичного
виховання відповідно до
календаря відзначення
історичних, ювілейних,
святкових дат, державних та
народних свят
- Організація і проведення
Акцій пам’яті (флеш-моби,
урочисті лінійки; покладання
квітів; вшанування ветеранів;
уроки мужності; урочисті
вечори, зустрічі та концерти),
присвячених героїчним
подвигам українських воїнів у
боротьбі за територіальну
цілісність і незалежність
України, зокрема:
- До Дня українського
козацтва;
- до Дня захисника
України;
- до Дня прикордонника;

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Тижні національно-патріотичного
виховання проводиться в усіх закладах
освіти на постійній основі і щорічно.

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

В січні 2019 року для учнівської молоді
в Хмельницькій обласній універсальній
науковій бібліотеці відбувся історичний
урок
«Життя присвячене
свободі»,
приурочений 110-ій річниці від дня
народження
Степана
Андрійовича
Бандери.
До річниці бою під Крутами у закладах
освіти міста проведено такі заходи:
- тематичні уроки, виховні години,
години спілкування, бесіди, інформаційні
повідомлення;
- на базі НВК № 9 проводилась
тематична година для навчальних закладів
«Стогнали Крути і молився вітер».
Проходив квест пам’яті Героїв;
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- до річниці Революції
Гідності;
- до Дня партизанської
слави;
- до Дня визволення
України;
- до Дня пам’яті жертв
голодомору («Запали свічку»)
- до Дня Соборності
України;
- до Дня вшанування
учасників бойових дій на
території інших держав;
- до Дня Чорнобильської
трагедії («Дзвони Чорнобиля»);
- до Дня пам’яті жертв
політичних репресій;
- до Дня Перемоги.

- в
Хмельницькому
міському
Товаристві української мови імені Тараса
Шевченка «Просвіта» відбувся круглий
стіл: "Ангели на сході неба" для вчителів
мистецтва, музичного мистецтва;
- в Хмельницькому палаці творчості
дітей та юнацтва для учнів 10-х класів, з
нагоди річниці бою під Крутами, відбулась
тематична програма «Пам'ять Крут»;
- проведено військово-патріотичний
проект «Прикордонний вишкіл».
Лютий 2019 р. до Дня Героїв Небесної
Сотні проведено такі заходи:
- на базі Хмельницького палацу
творчості дітей та юнацтва 20.02.2019 р.
проведено тематичний вечір «Зима, що нас
змінила»;
- 19. 02. 2019 р. на базі 15-го
гарнізонного будинку офіцерів для учнів
шкіл міста проведено тематичну програму
«За Україну нас вбивають, брате мій!», із
запрошенням учасників бойових дій та
волонтерів, присвячену Дню пам'яті Героїв
Небесної Сотні.
З метою відзначення пам’ятних дат у
закладах освіти міста відбулись такі
заходи:
- в закладах загальної середньої
освіти
міста
пройшли
зустрічі
з
захисниками України усіх поколінь,
борцями за незалежність України у XX
столітті, їх сім’ями, родинами загиблих
учасників АТО;
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- організовано тематичні виставки
документів, книг, друкованої продукції,
фото- і відеоматеріалів під гаслом «Народу
вірні сини», тематичні уроки, виховні
години, години спілкування, бесіди,
інформаційні повідомлення;
- акція до Міжнародного дня миру
«Полотно миру»;
- у травні Хмельницьким дитячоюнацьким
центром
та
лідерами
учнівського
самоврядування
«Нова
генерація міста» проводився майстер-клас
«Маки пам’яті;
- в травні відбувся відкритий турнір з
міні-футболу,
присвячений
пам’яті
Майборського В.П.;
- театралізоване дійство "Ніч перед
Миколаєм" у рамках всеукраїнського
фестивалю мистецтв "Військові обереги
від Святого Миколая";
- зустріч
ветеранів
військової
служби, учасників ООС, ветеранів війни з
молоддю «Ми боремося за українську
землю» до Дня Захисника України (на базі
ХМНВК).
Протягом звітного періоду проводились
вечори пам’яті, присвячені воїнам, які
загинули в зоні ООС:
- вечір пам’яті Максима Яровця;
- вечір пам’яті Вячеслава Суліми;
- вечір пам’яті Андрія Рибцова;
- вечір пам’яті Назара Якубовського;
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вечір пам’яті Миколи Мужичука;
вечір
пам’яті
Олександра
Співачука;
- вечір пам’яті Івана Віхтюка;
- вечір пам’яті Павла Дияка;
- вечір пам’яті Ліщука Руслана.
В січні 2019 року проведено
міський конкурс для кращих знавців
історії
серед
учнівської
молоді
«Шанувальники Кліо».
Проведення міського конкурсу
учнівських есе на тему «Що для мене
патріотизм і любов до Батьківщини?»
заплановано на 2019-2020 н.р.

-

8.

9.

10.

Проведення
міського
конкурсу для кращих знавців
історії серед учнівської молоді
«Шанувальники Кліо»
Сприяння
проведенню
міського конкурсу учнівських
есе на тему «Що для мене
патріотизм
і
любов
до
Батьківщини?»
Впровадження в освітній
процес різноманітних форм
проведення
заходів
національно-патріотичного
спрямування
(тренінги,
майстер-класи,
вебінари,
проекти, табори, семінари, засідання за круглим столом,
конференції, форуми та ін.)

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

2017

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

-

-

-

-

-

тренінг для педагогів-організаторів
«Вплив соціальних мереж на зміст
ціннісних орієнтацій у підлітковому
віці»;
семінар-зустріч педагогів-організаторів
з викладачами ВНЗ «Зі шкільної альмаматер в альма-матер університетську»;
науково-методичний семінар "Шляхи
реалізації національно-патріотичного
виховання дітей і молоді у позашкіллі";
круглий стіл, присвячений роковинам
від часу смерті гетьмана Івана Мазепи
(у
читальні
Народного
дому
«Просвіта»);
круглий стіл, присвячений 90-річчю
ОУН;
науково-практичний семінар «Насилля
комуністичного режиму в Україні, в п.
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11.

12.

13.

14.

Модернізація форм і методів
проведення Дня знань із
широким застосуванням
педагогічних інновацій та
інформаційно-комунікаційних
технологій
Розширення та модернізація
мережі музеїв при
загальноосвітніх навчальних
закладах, дошкільних
навчальних закладах та
професійно-технічних
навчальних закладах міста;
поповнення їх фондів новими
матеріалами пошукової роботи
учнів та студентської молоді
Створення у загальноосвітніх
навчальних закладах міста
експозицій фото, речових
пам’яток та архівних
документів, що ілюструють
становлення та розвиток
української держави
Налагодження системи
екскурсій дітей та учнівської
молоді; здійснення
екскурсійних поїздок
учнівських груп, відвідування
визначних історичних місць та

п. ХХ ст.»;
- науково-практична
конференція
з
нагоди 30-річчя створення НРУ;
урок-дискусія до Дня Гідності та
Свободи "Гідність у дії".
У ЗЗСО День знань проводиться із
широким застосуванням педагогічних
інновацій
та
інформаційнокомунікаційних технологій

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Оновлено куточки у шкільних музеях,
що відображають події Революції Гідності
в Україні та українсько-російської війни
на Сході України. Вони регулярно
поповнюються артефактами, які привозять
волонтери зі Сходу.

2017-2019

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

В музеях закладів загальної середньої
освіти міста створені куточки пам'яті
«Слава України», присвячені подіям
Революції
Гідності
та
українськоросійської війни на Сході України. Вони
регулярно поповнюються артефактами, які
привозять волонтери зі Сходу.
За звітний період організовано і
проведено:
екскурсії для учнівського
самоврядування та учнів закладів освіти
міста в рамках проєкту "Вивчай Україну";
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ознайомлення з пам’ятками
української історії та культури

15.

Проведення тренінгів,
вебінарів, круглих столів для
педагогічних працівників
загальноосвітніх і
позашкільних навчальних
закладів з питань виховання
громадянина-патріота, у тому

2017-2021

Управління
освіти,
НАДПСУ

Без
фінансування

-

Екскурсія від вихованців
гуртка
ХМЦТКЕУМ
«Історичне
краєзнавство» на тему «Історія міст в
будинках»
або
«Якби
будинки
заговорили»;
учні
гімназії
№
2
(керівник Степанова) проводять креативні
екскурсії-квести
вулицями
м.
Хмельницького;
екскурсію до Верховної
Ради України для переможців проекту
«Місто-діти-влада»,
конкурсів
читців
«Живи, Кобзарю, в пам’яті людській»,
«Слово
Нації»,брейн-рингу
«Моя
позиція»;
екскурсію для випускників
ЗЗСО
організовано
до
Київського
національного університету культури і
мистецтв;
Театралізована екскурсія
на тему «Проскурів у роки Української
революції»;
екскурсії до Музею 40-ї гвардійської
стрілкової
дивізії
(17
гвардійської
мотострілкової дивізії) (для учнів 7-8-х
класів).
Круглий стіл :«Військово-патріотичне
виховання учнівської молоді в умовах
сучасного навчального закладу»
(листопад2019 року)
Семінар-практикум для вчителів предмета
«Захист Вітчизни»: «Виховання
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16.

17.

числі із залученням фахівців
Центру патріотичного
виховання прикордонників
нової формації та науковопедагогічного складу
Національної академії ДПСУ
імені Богдана Хмельницького
Організація і проведення
серії семінарів для педагогічних
працівників ДНЗ, ЗНЗ з питань
національно-патріотичного
виховання:
- «Система національнопатріотичного виховання дітей
дошкільного віку: пріоритети і
засоби у контексті історичних
викликів сучасності»;
- «Теоретикометодологічні засади та
світоглядні орієнтири
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді»;
- «Актуальні проблеми
психолого-педагогічного
проектування процесу
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді»;
- «Виховання
громадянина-патріота:
сучасний український вимір»
Забезпечення співпраці
загальноосвітніх та
позашкільних навчальних
закладів з соціальними

громадянина-патріота: сучасний
український вимір» (серпень 2019року)

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

В закладах дошкільної освіти проведено
семінари:
«Формування патріотичного світогляду
сучасних дошкільнят» (на базі ЗДО № 47,
жовтень);
«Виховання відповідального ставлення до
національних цінностей: до національних
багатств, до рідної природи, до людей» (на
базі ЗДО № 54, листопад)
«Патріотичне виховання засобами
інтегрованої діяльності (на базі НВК № 31,
грудень).
Організація і проведення серії семінарів
для педагогічних працівників заплановано
на 2019-2020 н.р.

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Плідна
співпраця
з
волонтерами:
Олександром Бауріним, АлоюФарващук,
ГО
«Два
крила
Армія
«SOS»
Хмельницький», Хмельницьким обласним
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інститутами, волонтерськими та
громадськими організаціями у
питаннях виховання
громадянина-патріота та
залучення їх до проведення
освітньо-виховних заходів у
загальноосвітніх та
позашкільних навчальних
закладах міста

благодійним фондом «Центр Добриня»,
Хмельницькою організацією «Яворина»,
волонтерською
організацією
«Твори
Добро», ГО «Молодь за краще майбутнє»,
підлітково-молодіжним
клубом
«Мурашник» ГО «Вікторія».

Військово-патріотичне виховання
18.

Сприяння залученню
науково-педагогічного складу
Національної академії ДПСУ
імені Богдана Хмельницького,
офіцерів військових частин,
воїнів АТО до проведення
практичних занять із військової
підготовки у загальноосвітніх
навчальних закладах міста

2017-2021

Управління
освіти
НАДПСУ

Без
фінансування

-

19.

Проведення навчальнопольових занять (зборів) на базі
Національної Академії
державної прикордонної

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Залучались
офіцери
науковопедагогічного складу НАДПСУ, офіцери
військових частин, воїни АТО і ССО до
проведення практичних на навчальнопольовому центрі НАДПСУ в мікрорайоні
Дубово з учнями 9 і 10 класів шкіл міста (
9-10 квітня 2019р) і вишкіл для вчителів
предмета «Захист Вітчизни» 10 квітня на
полігоні в мікрорайоні Раково спільно з
офіцерами НАДПСУ і восьмого полку).
Для учнів 11-х класів, які закінчили
вивчення предмета «Захист Вітчизни»
провели трьохденні навчально-польові
збори з 16 квітня по 18 квітня на базі
навчально-польового центру НАДПСУ в
Дубово і стрільбища на полігоні Раково
НАДПСУ. Проведення спільно з воїнами
АТО і волонтерами уроків мужності в
навчальних закладах міста
Проведено навчально-польові збори і
навчально-польові
заняття
на
базі
навчально-польового центру в мікрорайоні
Дубово і на полігоні в Раково НАДПСУ,
91

20.

21.

22.

служби України ім. Богдана
Хмельницького
Організація проведення
науково-практичних
конференцій та тематичних
семінарів з питань військовопатріотичного виховання із
залученням представників
місцевих органів виконавчої
влади, а також членів
громадських, волонтерських та
військово-патріотичних
організацій
Надання методичної
допомоги, у тому числі
фахівцями Центру
патріотичного виховання
прикордонників нової формації
та науково-педагогічним
складом Національної академії
ДПСУ імені Богдана
Хмельницького
загальноосвітнім навчальним
закладам з метою
удосконалення форм і методів
викладання предмета «Захист
Вітчизни» та проведення
заходів військовопатріотичного спрямування
Проведення уроків
мужності і милосердя під
девізом «Борімося – поборемо!»
за участю представників
Національної академії ДПСУ

медичних закладах і військовому госпіталі
з 16 квітня по 18 квітня 2019року.
Участь викладачів предмета «Захист
Вітчизни» у вишколах на полігоні
військових частин спільно з бригадою
територіальної самооборони під час
проведення Днів самооборони. і «Єдиного
стрілецького дня». До участі в «Єдиному
стрілецькому дні» залучались і директори
шкіл міста Хмельницького .

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти
НАДПСУ

Без
фінансування

-

НМЦ Департаменту освіти та науки
залучає фахівців Центру патріотичного
виховання та офіцерів НАДПСУ до участі
в роботі міського методоб’єднання
вчителів предмета «Захист Вітчизни» і в
проведенні на базі НАДПСУ трьохденних
навчально-методичних зборів для вчителів
предмета «Захист Вітчизни» (січень
2019р.),
в
проведенні
трьохденних
військово-польових зборів для учнів 11-х
класів, в підготовці і проведенні міського
етапу військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»), проведення уроків мужності.

2017-2021

Управління
освіти
НАДПСУ

Без
фінансування

-

Уроки
мужності
відбуваються
систематично згідно графіка погодженого
з
НАДПСУ,
волонтерськими
організаціями, організаціями ветеранів
АТО і Департаменту освіти та науки і
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23.

імені Богдана
Хмельницького,волонтерських
організацій, учасників бойових
дій, ветеранів, учасників
Революції Гідності, бійців АТО,
членів сімей Героїв Небесної
Сотні та полеглих бійців АТО
Сприяння проведенню днів
цивільного захисту та тижнів
безпеки у навчальних закладах

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

адміністрацією
шкіл,
за
участю
представників
Національної
академії
ДПСУ
імені
Богдана
Хмельницького,волонтерських
організацій, учасників бойових дій,
ветеранів, учасників Революції Гідності,
бійців АТО,
Відповідно до наказу Департаменту
освіти та науки від 11.01.2019 року № 13
та «Плану заходів з профілактики
травматизму невиробничого характеру в
м. Хмельницькому на 2019 рік» з
22.04.2019 по 26.04.2019 року та з
11.11.2019 по 15.11.2019 року у закладах
освіти міста було проведено «Тиждень
знань з основ безпеки життєдіяльності»
та «Тиждень безпеки дитини».
Під час Тижня знань з основ
безпеки життєдіяльності та Тижня
безпеки дитини було проведено ряд
заходів:
консультаційно-методична
допомога працівниками ДСНС;
- спільні наради з підготовки до
проведення заходів;
- екскурсії до підрозділів ДСНС
області;
- заняття на курсах цивільного
захисту;
- відкриті уроки та лекції з
фахівцями ДСНС;
- конкурси, вікторини з питань
безпеки життєдіяльності;
- відпрацювання практичних дій;
93

24.

Забезпечення належного
проведення міського етапу
військово-спортивної

2017-2021

Управління
освіти
Управління

Міський
бюджет

-

- поновлення куточків безпеки
життєдіяльності;
- конкурси дитячих малюнків;
- батьківські збори;
демонстрації
навчальних
відеофільмів.
Відповідно до наказу Департаменту
освіти та науки від 05.03.2019 року № 48
«Про підготовку та проведення Дня
цивільного захисту в закладах загальної
середньої освіти» було організовано і
проведено
25.04.2019
року
«День
цивільного захисту» під час якого
відбулися навчально-тренувальні заняття з
трудовими колективами, вихованцями та
учнями закладів освіти, з метою
відпрацювання навичок дій при аварійних
ситуаціях, виведення людей із закладу
відповідно
до
плану
евакуації,
використання засобів захисту, надання
першої допомоги у разі нещасного
випадку.
Також спільно з навчальнометодичним центром цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності Хмельницької
області проводився показовий День
цивільного захисту для керівників
закладів освіти на базі опорних закладів
освіти з питань цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності – СЗОШ № 20 і
СЗОШ № 29.
Відповідно до наказу Департаменту
освіти та науки і управління молоді та
спорту Хмельницької міської ради від
94

патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)

молоді і
спорту

02.05.2019 року № 87/260 з 15 по 18 травня
2019 року проходив І (міський) етап
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військово-патріотичної
гри
«Сокіл»
(«Джура»)
у
формі
чотириденного
таборування на території польового центру
забезпечення
навчального
процесу
Національної
академії
Державної
прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького відповідно до
Положення.
Загальне
керівництво
міським
етапом гри «Сокіл» («Джура») здійснював
Департамент
освіти
та
науки
Хмельницької міської ради спільно із
Управлінням
молоді
та
спорту
Хмельницької міської ради та, за
погодженням, Хмельницького міського
штабу гри «Сокіл» («Джура») та
Національної
академії
Державної
прикордонної служби України ім.. Б.
Хмельницького.
Безпосередня
організація,
підготовка та проведення міського етапу
гри «Сокіл» («Джура») було покладено на
«Організаційний комітет», до складу якого
входять: представники Хмельницького
міського штабу гри «Сокіл» («Джура»)
склад
якого
затверджений
розпорядженням міського голови від
28.12.2019 року № 391-р, представники
Департаменту
освіти
та
науки
Хмельницької міської ради, представники
Управління
молоді
та
спорту
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25.

Організація концерту
ансамблю «Подолянчик»
«Здрастуй, військо українське»
до Дня Збройних Сил України.
«Прикордонник – це звучить
гордо» до Дня прикордонника,

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Хмельницької міської ради, представники
Національної
академії
Державної
прикордонної служби України ім.. Б.
Хмельницького (за згодою), представники
управління молоді та спорту Хмельницької
міської ради та управління культури і
туризму Хмельницької міської ради та
представники громадськості.
До участі у міському етапі гри
«Сокіл» («Джура») допускалися по одній
команді (рою) від закладів загальної
середньої освіти міста Хмельницького,
професійної (професійно-технічної) освіти
або інтернатних закладів, громадських
організацій
розташованих
у
місті
Хмельницькому.
Кількісний склад рою – 10 осіб, з
них: керівник – 1, виховник (заступник
керівника) – 1, учасники - 8 (з них не
менше 2-х осіб протилежної статі).
Команда, що показала найкращий
результат у видах та конкурсах міського
етапу гри «Сокіл» («Джура») у загальному
підсумку, відповідно до рішення ГСК,
делегована до участі у ІІ (обласному) етапі
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військово-патріотичної
гри
«Сокіл»
(«Джура»).
До Дня Захисника України , 30-річчя
відродження козацтва на Хмельниччині
організовано святковий концерт.
11 жовтня 2019 року спільно з
НДПСУ, 30.04.2019 року
до Дня
прикордонника і 05.12.2019 року спільно з
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26.

27.

тематична програма «Ти –
солдат України» до Дня
Збройних Сил України
Проведення щорічних
фестивалів патріотичної пісні;
святкування національних
народних та державних свят,
зокрема: Дня Примирення, Дня
Збройних Сил України, Дня
прикордонника,Дня захисника
України, Дня українського
козацтва
Залучення громадських,
волонтерських організацій до
організації та проведення
заходів патріотичного
виховання дітей та молоді

ХГПА відбулися святкування державних
свят.
2017-2021

Управління
освіти
НАДПСУ

Без
фінансування

-

Щорічно
проводяться
фестивалі
патріотичної
пісні;
відбуваються
святкування національних, народних та
державних свят, зокрема: Дня Збройних
Сил України, Дня прикордонника, Дня
захисника України, Дня українського
козацтва.

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Плідна співпраця з волонтерами:
Олександром Бауріним, Алою Фарващук,
ГО
«Два
крила
Армія
«SOS»
Хмельницький», Хмельницьким обласним
благодійним фондом «Центр Добриня»,
Хмельницькою організацією «Яворина»,
волонтерською
організацією
«Твори
Добро», ГО «Молодь за краще майбутнє»,
підлітково-молодіжним
клубом
«Мурашник» ГО «Вікторія».
Департаментом освіти та науки
спільно з ТСОУ провів міські змагання з
кульової стрільби серед допризовної
молоді (березень 2019 року, жовтень 2019,
грудень 2019 року)
Участь в Днях відкритих дверей в
НАДПСУ
і
військових
частин
дислокованих на території міста учнів 1011 класів. Організовувались зустрічі з
представниками
Академії сухопутних
військ ім. Петра Сагайдачного і інших
військових вузів.

28.

Проведення міських
змагань з кульової стрільби
серед допризовної молоді

2017-2021

Управління
освіти,
ТСОУ

Міський
бюджет

-

29.

Активізація
профорієнтаційної роботи серед
старшокласників на подальшу
службу в Збройних силах
України, Державній
прикордонній службі шляхом
проведення конкурсів,

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-
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вікторин, змагань тощо

30.

Перегляд та обговорення
учнями художніх і
документальних фільмів на
військову тематику

2017-2018

Управління
освіти

Без
фінансування

-

31.

Активізація руху
волонтерської допомоги (акції,
проекти) у навчальних закладах
різних типів
Проведення приписки юнаків
старшого шкільного віку до
призовної дільниці
Хмельницького ОМВК

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

32.

Харківський національний університет
повітряних сил імені Івана Кожедуба ,
Житомирський військовий інститут імені
С.П.Корольова, і інших військових вузів.
(Для 10-11-х класів профорієнтаційні
зустрічі, участь учнів у днях відкритих
дверей).
До визначних історичних дат у
ЗЗСО міста постійно організовується
перегляд художніх і документальних
фільмів на військову тематику.
До Дня Соборності України.
Перегляд
учнями
ЗЗСО
фільму
«Вікопомний
день»,
створеного
вихованцями
прес-клубу
«Юний
журналіст» (Палац творчості дітей та
юнацтва).
Лідерами учнівського самоврядування
«Нова генерація міста» створено ряд
фільмів з даної тематики: «Легенда
Карпат», «За честь, за славу, за братерство,
за волю країни».
Учні
ЗЗСО,
вихованці
закладів
позашкільної освіти постійно приймають
активну участь у волонтерських акціях,
проєктах.
Департамент освіти та науки спільно
з керівниками шкіл міста і вчителями
предмета «Захист Вітчизни» постійно
співпрацюють
з
Хмельницьким
об’єднанням
міським
військовим
комісаріатом по проведенню якісної і
організованої
приписки
юнаків
допризовного віку
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33.

34.

35.

Організація міських змагань з
військово-прикладних видів
спорту за участі допризовної та
призовної молоді із залученням
молодіжних громадських
організацій
Проведення міської
спартакіади допризовної молоді
«Нащадки козацької слави» до
Дня українського козацтва

2017-2021

Управління
освіти
Управління
молоді та
спорту

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти
Управління
молоді та
спорту

Без
фінансування

-

Залучення молоді до участі
в упорядкуванні меморіальних
комплексів, пам’ятників, інших
поховань захисників Вітчизни

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Участь збірної команди шкіл міста
Хмельницького у обласних змаганнях з
військового семиборства. Команда міста
вперше завоювала абсолютне перше місце
по всіх видах змагань і завоювала Кубок
області з військового семиборства.
Спартакіада допризовної молоді
«Нащадки козацької слави» до Дня
українського козацтва і Захисника України
проведена з 09 по 11 жовтня 2019 року за
програмою військового семиборства серед
допризовної
молоді
шкіл
міста.
Спартакіада
завершилась
святковим
концертом і нагородженням переможців
спартакіади в присутності директорів
шкіл, представників військових частин,
волонтерів і представників громадськості
міста.
Упорядкування учнями закладів
загальної середньої могил і пам’ятників:
могил військового кладовища
(НВК № 6, ЗОШ № 18, ЗОШ № 24, СЗОШ
№ 27, ТБЛ);
братської могили воїніввизволителів м. Проскурова у березні 1944
року, що розташована на території ЗОШ №
13;
могили загиблих підпільників м.
Проскурова: Петра Семенка, Миколи
Ченаша, Марії та Анатолія Трембовецьких
(НВО № 5);
пам'ятника загиблим захисникам
Вітчизни на пр. Миру (НВК № 4);
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могилу Петра Семенюка, одного
з керівників Проскурівського підпілля
(ЗОШ № 24);
два пам'ятники загиблим
захисникам-односельчанам мікрорайону
Книжківці (ЗОШ № 23);
пам'ятника героям Другої
Світової війни та меморіал загиблим
воїнам
(гв. майора Василюка Луки
Миколайовича, рядового Біткіна Євгена
Платоновича та 21-му невідомому
солдату);
пам'ятника героямодносельчанам (СЗОШ № 19);
меморіалу на території ракетної
дивізії ВЧ № 4239 (НВО № 9);
могили Філіпова І.І. (ЗОШ № 20).
Морально-правове виховання
36.

Проведення конкурсів
учнівських есе на тему «Що для
мене патріотизм і любов до
Батьківщини?»

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

37.

Проведення лекцій, бесід,
виховних заходів з метою
утвердження у свідомості
молоді переконань про єдність і
соборність України (Сходу і

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

У березні 2019 року разом з Апеляційним
судом Хмельницької області проведено
конкурс творчих робіт (есе) «Професія
судді очима школярів» для учнів 9-11
класів загальноосвітніх навчальних
закладів міста Хмельницького.-50. Для
учнівської молоді міста протягом року
проводився урок-екскурсія до
Апеляційного суду Хмельницької області.
Постійно проводяться лекції, бесіди,
виховні заходи з метою утвердження у
свідомості молоді переконань про єдність і
соборність України (Сходу і Заходу)
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38.

39.

40.

41.

Заходу)
Забезпечення проведення
тренінгових занять з питань
морально-правового виховання
для педагогічних працівників
загальноосвітніх, дошкільних і
позашкільних навчальних
закладів
Організація вивчення,
узагальнення і поширення
кращого педагогічного досвіду
щодо морально-правового
виховання учнівської молоді
Підготовка та видання
наукових праць, науковометодичних, навчальних
посібників і рекомендацій з
питань правового виховання
учнів
Організація та проведення
заходів по вивченню державної
та народної символіки:
- конкурс знавців Конституції
і Права України;
- вікторина «Закон і я»;
- гра-змагання «Правовий
квест»

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Протягом звітного періоду проводяться
тренінгові занять з питань моральноправового виховання для вчителів
правознавства

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Ратушняк С. П. Школа – територія прав
людини (навчально-методичні матеріали).

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Велику увагу правоосвітницькій роботі
приділяють в Хмельницькій гімназії № 1
імені Володимира Красицького.
Директор гімназії Ратушняк С.П. –
автор посібника «Живи та дій за
правилами»
(навчально-методичні
матеріали).

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

квітень 2019 р. - участь у
правознавчому турнірі м. Тернопіль.
- участь у Всеукраїнському конкурсі
учнівських робіт «Україна у сучасному
Геополітичному просторі: погляд молоді»,
- вересень 2019 року відбувся міський
етап Всеукраїнського турніру юних
правознавців у 2019 році (7 закладів
загальної середньої освіти - 35 учасників)
- жовтень 2019 року відбувся обласний
етап Всеукраїнського турніру юних
правознавців у 2019 році (ІІІ- є місце 101

ЗОШ № 25)
- жовтень 2019 року участь у брейнринзі з правознавства в ХУУПі
(14закладівзагальноїсередньоїосвіти84учасників)
- у грудні 2019 року Інтелектуальний
конкурс «Правничі ігри» ( 6
закладівзагальноїсередньоїосвіти-36
учасників )
42.

Здійснення заходів,
спрямованих на поширення
інформації та популяризацію
положень національних та
міжнародних законодавчих
актів щодо забезпечення прав
людини

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Триває співпраця шкіл з ВНЗ та
юридичними установами міста:
Учні НВК № 7 взяли участь у
Всеукраїнський конкурс учнівських робіт
«Україна у сучасному Геополітичному
просторі: погляд молоді», який проходив
на
базі
МАУП,
та
брейн-ринзі
«Конституція України – Основний закон».
«Діти Феміди» в ХУУПі.
Участь у міжнародних проектах «Школа
– територія прав людини», «Особиста
гідність. Безпека життя. Громадська
позиція», «Демократична школа».
21-22 квітня 2019 року у м. Тернополі на
базі
юридичного
факультету
Тернопільського
національного
університету. За підсумками турніру
команда СЗОШ № 27 зайняла 6 місце
серед 28 команд-учасників правової
секції.
У січні 2019 року в гімназії №1, ТБЛ,
СЗОШ №1 Всеукраїнським молодіжним
ГО «Студентське братство» у межах
проекту «Через
власний
приклад».
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43.

Забезпечення проведення
комплексу заходів з
профілактики правопорушень,
бездоглядності та
безпритульності серед дітей і
підлітків

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

проведені лекції з громадянської освіти
для учнів старших класів.
У грудні 2019 року проведено міський
турнір юних правознавців «Конституція як
основоположний акт правової системи
України»
(15
закладівзагальноїсередньоїосвіти-75
учасників)
Здійснено 14 виїздів за місцем
проживання учнів по питанню повернення
їх до навчання.
У закладах загальної середньої
освіти проведено такі спільні заходи:
- правоосвітні зустрічі учнів закладів
освіти з представниками Апеляційного
суду Хмельницької області;
- інтерактивні заняття «Булінг у
шкільному середовищі» для учнів з
психологами Хмельницького міського
центру соціальних служб для молоді;
- зустрічі учнів із представниками
управління патрульної поліції в
Хмельницькій області;
- зустрічі учнів з головним спеціалістом
відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти
управління реєстрації нормативноправових актів Фабро Н.В. та
представниками Центру пробації у
Хмельницькій області на тему «Як
запобігти булінгу»;
- зустрічі учнів із працівниками Другого
відділу державної виконавчої служби
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-

-

-

-

-

-

міста Хмельницького;
круглий стіл практичних психологів і
соціальних педагогів з представниками
Хмельницької асоціації громадського
здоров’я «Вікторія» у підлітковому
клубі
«Мурашник»
з
питань
профілактики
правопорушень
та
шкідливих звичок;
проведення індивідуальних та групових
консультацій, семінарів, семінарівпрактикумів, тренінгів для педагогічних
працівників з метою ознайомлення з
ефективним методами запобігання
правопорушень,
бездоглядності
та
безпритульності серед дітей і підлітків;
організація роботи «Служби довіри» та
розміщення скриньок для запитань та
пропозицій з даної проблематики для
учнів освітнього процесу;
розповсюдження
просвітницьких
буклетів,
пам’яток,
листівок
та
матеріалів щодо попередження проявів
насилля та боулінгу серед учасників
освітнього процесу;
проведення індивідуальних зустрічей і
тренінгових занять з дітьми, що
виявили ознаки девіантної поведінки,
профілактичних бесід з учнями, які
можуть вживати некоректні, соціально
неприйнятні слова по відношенню до
інших учасників освітнього процесу;
організація корекційної роботи із
здобувачами
освіти
з
питань
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44.

Визначення ефективних
форм та методів роботи щодо
профілактики правопорушень,
пияцтва, наркоманії та
тютюнопаління серед
неповнолітніх

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

45.

Здійснення моніторингу
неповнолітніх, які перебувають
на обліку у медичних

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

налагодження
стосунків
з
навколишніми, формування вольових
рис характеру, тренування уваги,
формування самооцінки здобувачів
освіти та ін.;
- реалізація
проєкту
«Шкільний
поліцейський»;
- проведення зустрічей, годин відкритих
думок, конференцій для неповнолітніх
із спеціалістами правоохоронних та
кримінальних відділів поліції, служб
соціального захисту, медичних установ,
представниками Апеляційного суду,
відділу Регіонального центру вторинної
безоплатної правової допомоги, служб
у справах дітей та фахівцями
територіального управління юстиції;
проведення
моніторингу
з
метою
дослідження
ставлення
дітей
до
тютюнопаління, пияцтва та наркоманії
серед неповнолітніх.
Департаментом освіти та науки визначено
такі форми роботи, як: рейд-урок,
координаційні ради при закладах загальної
середньої освіти, внутрішньо шкільний
облік учнів схильних до правопорушень,
виховні заходи, як шкільні так і спільно з
службою у справах дітей, центром
соціальної служби для сім’ї, дітей та
молоді та працівниками ювенальної
превенції СП ХВП.
Станом на 01.01.2020 року на обліку у
службі у справах дітей перебуває 43
дитини, що опинилися у складних
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46.

47.

48.

49.

установах, службі у справах
дітей
Активізація роботи щодо
розширення напрямів
співробітництва навчальних
закладів міста із медичними
установами, службами у
справах дітей, відділом
кримінальної міліції у справах
дітей з питань моральноправового виховання дітей та
учнівської молоді
Проведення лекцій,
конференцій, семінарів,
«круглих столів» для
педагогічних працівників з
питань попередження
злочинності, запобігання
дитячій бездоглядності та
здійснення правового
виховання
Організація інформаційнопропагандистських та
тематичних акцій, конкурсів,
виховних заходів з питань
профілактики правопорушень
серед школярів

Забезпечення організації
перегляду та обговорення
учнями вітчизняних художніх і

життєвих обставинах.
2017-2021

Управління
освіти,
служба у
справах
дітей

Без
фінансування

-

Департамент освіти та науки, заклади
загальної середньої освіти міста постійно
співпрацюють з медичними установами,
службою у справах дітей, відділом
кримінальної міліції у справах дітей з
питань морально-правового виховання
дітей та учнівської молоді.

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Впродовж навчального року на постійній
основі для вчителів правознавства
проводяться семінари-тренінги з питань
попередження злочинності, запобігання
дитячій бездоглядності та здійснення
правового виховання

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Департаментом освіти та науки спільно з
службою у справах дітей, центром
соціальної служби для сім’ї, дітей та
молоді, працівниками ювенальної
превенції СП ХВП згідно затвердженого
графіку і запиту закладу освіти
проводяться тематичні виховні заходи з
питань профілактики правопорушень
серед школярів. В грудні місяці проведено
інтелектуальний конкурс «Правничі ігри».
Протягом звітного періоду в закладах
загальної середньої освіти організовано
перегляд та обговорення учнями
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документальних фільмів на
морально-правову тематику

50.

Організація нарад, форумів,
правових лекторіїв батьківської
громадськості з питань
адміністративної і кримінальної
відповідальності неповнолітніх
за скоєння правопорушень та
злочинів

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

51.

Розміщення методичних
матеріалів правового змісту на
офіційному сайті управління
освіти, загальноосвітніх та
позашкільних навчальних
закладів
Систематичне висвітлення
проведених заходів на
офіційному сайті управління
освіти загальноосвітніх та
позашкільних навчальних
закладів

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Разом

-

52.

вітчизняних художніх і документальних
фільмів на морально-правову тематику:
(«Хатні кривдники», «Людолови», «Вбити
пересмішника» та ін.
Департаментом освіти та науки спільно з
службою у справах дітей, центром
соціальної служби для сім’ї, дітей та
молоді, працівниками ювенальної
превенції СП ХВП згідно затвердженого
графіку і запиту закладу освіти
проводяться тематичні виховні заходи з
питань профілактики правопорушень.
На офіційних сайтах Департаменту освіти
та науки, закладах загальної середньої
освіти міста розміщено та постійно
оновлюються матеріали правового змісту.
Департаментом освіти та науки, закладами
загальної середньої освіти постійно
оновлюється інформація про проведенні
заходи щодо профілактики злочинності та
правопорушень на офіційних сайтах.

Інформатизація освіти та формування єдиного медіапростору
Мета проекту: оснащення навчальних закладів міста необхідними засобами сучасних інформаційних технологій навчального призначення
та комп’ютерною технікою, створення сайтів закладів освіти, широке впровадження електронних програмних засобів навчання, інтеграція освіти
міста у всеукраїнський та світовий інформаційний простір і участь навчально-виховних закладів освіти у державних та міжнародних освітніх
проектах.
Проблеми, які потребують розв’язання:
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Невисокий показник забезпечення комп’ютерною технікою дошкільних і позашкільних навчальних закладів та їх
підключення до мережі Інтернет.

Недостатня ефективність використання наявної в школах комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі.

Підготовка педагогічних кадрів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

Сервісне обслуговування комп’ютерної техніки навчальних закладів міста.
Шляхи реалізації:

№ з/п

1.

2.

Перелік
заходів програми

Упорядкування
інформаційного обміну баз
даних між закладами освіти
міста та управлінням освіти,
автоматизування типових
операції, збір даних і
статистичних звітів
(електронний документообіг)
Залучення фахівців бізнесу до
навчального процесу у ЗНЗ
загальноосвітніх, позашкільних,
навчальних закладах

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

Орієнтовані
обсяги
фінансуван
ня
(вартість),
тис.
гривень, у
тому числі
по роках:
2019

Популяризація ІТ в освітніх закладах
2017-2021
Управління
Без
освіти
фінансування

Інформація про заходи на виконання
програми

В закладах загальної середньої освіти
міста організовано роботу в програмному
забезпеченні «КУРС: Школа» та створено
базу даних статистичних звітів закладів
освіти.

-

Залучалися фахівці бізнесу під час
проведення круглого столу
методоб'єднання вчителів інформатики і
академії "ШАГ" "Старт в ІТ", круглого
столу ХНУ і методоб'єднання вчителів
інформатики"Що таке SmartEducation?
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3.

Створення навчальнометодичної бази з ІТ дисциплін
(розробка інтерактивних,
проективних, кейс-технологій,
електронних навчальних
курсів, підручників, посібників,
системи комп’ютерного
тестування знань, які
відповідають сучасним
вимогам)

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Трансформація освіти"
Впровадження інноваційних
педагогічних та ІТ- технологій та
методик навчання в школах міста.
Впровадження
технологій
Smart
Education
Створення та впровадження нових
цифрових інформаційних технологій для
оптимізації і удосконалення навчального
процесу. Створення та впровадження
проекту "Електронний
журнал"
у
загальноосвітніх навчальних закладах
міста. Апробація на базі шкіл СЗОШ №
29 і НВК № 2 проекту "Електронний
журнал"
Впровадження інноваційних
педагогічних та ІТ- технологій і методик
навчання в школах міста. Оснащення
освітніх
закладів
засобами
інформаційних
технологій
та
їх
використання
в
якості
нового
педагогічного інструменту та підтримки
процесу
навчання.
Розроблені
та
функціонують оновлений офіційний вебсайт Департаменту освіти та науки
Хмельницької міської ради та закладів
загальної середньої освіти, закладів
позашкільної
освіти
та
закладів
дошкільної
освіти.
Використання
технологій інтерактивного навчання в
освітньому процесі: - використання на
уроках
візуалізації,
проектних
технологій.
Застосовуються
сервіси
"LearningApps", програми "Plickers" і
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4.

Відкриття профільних класів
з поглибленим вивченням
інформатико-математичних
дисциплін

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

5.

Створення механізмів
взаємодії шкіл з системою

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

"Kahoot".
Реалізовано три навчальні проекти
Проведено тренінги з питань:
«Використання хмарних технологій в
навчально-виховному процесі»
«Дистанційне навчання»
« НУШ як складова єдиного освітнього
простору на спільній ІК платформі»
Видано науково-методичну літературу:
«Використання Офісу 365 на уроках та в
позаурочний час»
«Технологія
і
методика
“перевернутого
навчання”.
Як
організувати навчання в рамках моделі
“перевернутого класу”»
У закладах загальної середньої освіти
поглиблено
вивчають
математику
поглиблено вивчають 274 учнів у НВО
№ 5- 57 учнів 8 і 9 класів, ліцей № 17 –
73 учні 8,9 класів, гімназії № 1- 144 учні
5, 6 класів. Поглиблене вивчення
інформатики запроваджено у НВК № 2
для 26 учнів 9 класу, 26 учнів 8 класу у
НВК № 7, 91 учень 8 і 9 класів у НВК №
4
На профільному рівні вивчають:
інформатику -330 учнів у ТБЛ, СЗОШ
№ 8, НВК № 9, НВК № 10, гімназії № 2,
НВК № 7, НВК № 4; фізику і астрономію
- 26 учнів у гімназії № 2; математику –
314 учнів у ТБЛ, НВК №10, СЗОШ № 12,
колегіумі, ліцеї № 17, гімназії № 1
7 вересня 2019 року у парку ім. Т. Г.
Шевченка відбувся профорієнтаційний
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професійної підготовки

захід «Місто професій». 10 жовтня 2019
року на базі Хмельницької торговопромислової
палати
проведений
обласний
профорієнтаційний
захід
«Країна професійного вибору» для учнів
8-11 класів закладів загальної середньої
освіти
Перепідготовку
та
навчання
за
професіями
на
базі
професійних(професійно-технічних)
закладів освіти міста пройшли 6 чоловік
за спеціальністю «Електрогазозварник» ,
20 чоловік за спеціальністю «Перукар».
З
метою
проведення
профорієнтаційних заходів, спрямованих
на популяризацію робітничих професій
проведено 48 профорієнтаційних заходів
для учнів шкіл міста з відвідуванням
закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти міста та базових
підприємств ТОВ «Престиж –Авто»,
«BOSCH
SERVICE»,
«Новатор»,
«Електротранс», «Хмельниччина-авто».
У грудні 2019 року на базі 6 пілотних
закладів загальної середньої освіти
закладами професійної (професійнотехнічної)
міста
проведені
профорієнтаційні
тренінги
з
популяризації робітничих професій у 811 класах
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Разом

-

Впровадження енергозберігаючих заходів
Мета проекту: виховання в учнів енергетично та екологічно грамотної поведінки і стилю життя, актуалізація проблеми раціонального
використання енергетичних та інших ресурсів, залучення учнів до дій, спрямованих на зниження споживання ресурсів.
Проблеми, які потребують розв’язання:
 Недостатнє фінансування на впровадження енергоощадного обладнання (освітлення, лічильники металопластикові двері, вікна).
Шляхи реалізації:

№
з/п

Перелік
заходів програми

1. Огляд технічного
забезпечення шкіл міста і
надання технічної
допомоги щодо
проведення енергоаудиту
та впровадження системи
енерго-менеджменту
2. Сприяння участі
навчальних закладів міста
у проектах з
енергозбереження

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

Орієнтовані
обсяги
фінансування
(вартість),
тис. гривень,
у тому числі
по роках:
2019

Інформація про заходи на виконання програми

Для проведення енергоаудиту та впровадження
системи енергоменеджменту у всіх закладах
освіти міста Хмельницького встановлено
систему "Енергоплан". Щоденно відповідальні
працівники (енергоменеджери) шкіл передають
показники лічильників холодної, гарячої води,
електроенергії та тепла у систему "Енергоплан".
В рамках Днів Сталої Енергії протягом
навчального року проводиться просвітницька
робота з енергозбереження серед педагогічних,
батьківських та учнівських колективів у вигляді
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3. Проведення в навчальних
закладах міста Днів Сталої
Енергії
4. Широка просвітницька
робота з енергозбереження
серед освітян міста, учнів
та їхніх батьків
5. Впровадження в закладах
освіти енергозберігаючих
заходів, а саме:
заміна віконних та
дверних блоків на
енергозберігаючі;
- встановлення ІТП та
регуляторів тепла;
- промивка внутрішніх
теплових мереж;
- заміна звичайних ламп
розжарювання
на
енергозберігаючі;
- утеплення перекриття
та фасадів ДНЗ.
6. Проведення
постійного
моніторингу
енергозбереження
та
енергоспоживання,
ефективності
впровадження заходів з
енергозбереження
7. Проект Підвищення
енергетичної ефективності
закладів бюджетної сфери
міста Хмельницького» в
рамках Екологічної

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

Управління
освіти

Міський
бюджет,
кредитні
кошти

2017

тренінгів, семінарів, виховних заходів.
Впродовж звітного періоду проведена заміна
звичайних ламп розжарювання на
енергозберігаючі у всіх закладах освіти

5692,1

- утеплення фасаду ДНЗ № 37 на суму 1,1 млн.
грн; тривають роботи з утеплення фасаду ДНЗ
№ 21 (1,0 млн. грн) та Палацу творчості (4,6
млн. грн)
- заміна вікон ДНЗ № 54 на суму 69,5 тис. грн;
- промивка внутрішніх теплових мереж на суму
294,8 тис.грн (Колегіум, Ліцей № 15, ДНЗ №№
7, 8, 18, 30, 47)

Питання
щодо
енергозбереження
та
енергоспоживання знаходиться на постійному
контролі, ведеться
щоденний моніторинг
використання
енергоносіїв,
контроль
за
раціональним споживання.
1192,9

Завершилося
впровадження
проєкту
«Підвищення
енергетичної
ефективності
закладів
бюджетної
сфери
міста
Хмельницького» за кошти кредиту НЕФКО у 4
закладах (ДНЗ № 54, Ліцеї № 15, ЗОШ № 14,
113

Фінансової Корпорації
(НЕФКО)

ДНЗ № 29)

Разом

6885,0

Функціонування структурних підрозділів
Мета проекту: забезпечення навчальних закладів методичним, фінансовим та господарським обслуговуванням відповідно до стандартів.

-

№
з/п

1.

2.

Проблеми, які потребують розв’язання:
оновлення методів та форм методичного супроводу закладів освіти;
наявність зношеного та морально-застарілого обладнання, оснащення та інвентарю;
Шляхи реалізації:

Перелік
заходів програми

Забезпечення належної методичної
роботи в установах освіти

Складання і надання кошторисної,
звітної, фінансової документації,
фінансування установ освіти згідно з
затвердженими кошторисами

3. 4 Надання якісних послуг з

Орієнтовані
обсяги
фінансування
Строк
Джерела
(вартість), тис.
виконання
Виконавці
фінансування
гривень, у тому
заходу
числі по роках:
2019
Науково-методичний центр управління освіти
2017-2021
Управління
Міський
4464,4
освіти
бюджет

2017-2021

Централізована бухгалтерія
Управління
Міський
освіти
бюджет

Дільниця по експлуатації закладів освіти
2017-2021
Управління
Міський

Інформація про заходи на
виконання програми

5430,6

2287,3
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централізованого господарського
обслуговування

освіти

бюджет

Хмельницький міжшкільний навчально-виробничий комбінат
4.
Забезпечення потреби учнів
2017-2021
Управління
Міський
3133,3
загальноосвітніх навчальних закладів
освіти
бюджет
у профорієнтаційній, трудовій та
професійній підготовці
Разом
15315,6
Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти
Мета проекту: створення сучасної матеріально-технічної бази закладів освіти.
Проблеми, які потребують розв’язку:
 Наявність фізично зношеного та морально-застарілого обладнання, оснащення та інвентарю (меблі, дошки, обладнання їдалень,
майстерень, спортивних залів та майданчиків, хімічних та фізичних лабораторій).
 Незадовільний стан сантехнічних вузлів, систем опалення, водопостачання, водовідведення.
 Капітальний ремонт харчоблоків, пралень та модернізація технологічного обладнання в закладах освіти.
Шляхи реалізації:
Орієнтовані
обсяги
фінансування
Строк
(вартість),
Інформація про заходи на виконання програми
Перелік
Джерела
№ з/п
виконання Виконавці
заходів програми
фінансування тис. гривень,
заходу
у тому числі
по роках:
2019
1.

Проведення капітальних
ремонтів закладів

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет
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2.

Підтримання належного
інженерно-технічного стану
будівель закладів освіти,
здійснення поточного та
капітального ремонтів:
- покрівель;
- фасадів;
- приміщень;
- санвузлів;
- внутрішніх водогонів
та каналізаційних мереж;
- внутрішніх
тепломереж;
- внутрішніх
електромереж тощо
- встановлення огорож
навколо навчальних
закладів;
- ремонт зовнішнього
освітлення;
- ремонт харчоблоків;
- ремонт спортивних та
ігрових майданчиків

1740,8
2017-2021

Управління
освіти

Капітальний ремонт приміщення (СЗОШ № 1,
СЗОШ № 18, ДНЗ № 6)

Міський
бюджет
1373,6

Капітальний ремонт огорожі (НВО № 23, ДНЗ
№ 30, ДНЗ № 43)

311,1

Капітальний ремонт пожежної сигналізації
СЗОШ № 20

1344,8

Капітальний ремонт даху та водовідвідної
системи Гімназії №1, капітальний ремонт
покрівлі ЗОШ № 14, експертиза та
виготовлення ПКД на капітальний ремонт
Ліцею № 17

12748,8

Капітальний
ремонт,
реконструкція
та
будівництво спортивних майданчиків (СЗОШ
№ 7, Гімназія № 1, Гімназія № 2, СЗОШ №19,
ЗОШ № 21, СЗОШ № 25, НВК № 4)

1244,9

Поточний
ремонт
покрівлі
(НВК№2,ТБЛ,СЗОШ№7,НВК№9,НВК№10,ЗО
Ш№14,Колнгіум,ЗОШ№22,ЗОШ№24,,НВК№7
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,,СЗОШ№27,НВО№28,СЗОШ№29)
1357,3

Поточний ремонт санвузлів та сантехнічних
мереж, ремонт системи водопостачання та
водовідведення (НВО № 5, Гімназія № 1, Ліцей
№ 15, Колегіум, НВО № 23, СЗОШ № 24,
СЗОШ №25, НВК № 7, СЗОШ №27, НВК №31)

2659,3

Поточний ремонт приміщення, ремонт по
влаштуванню прилеглої території (НВК № 2,
НВК № 6,ТБЛ, СЗОШ № 18, СЗОШ
№25,СЗОШ № 27, НВК №31)

1267,6

Просочення, встановлення системи пожежної
сигналізації (СЗОШ №1, СЗОШ № 8, НВК №9,
Гімназія №1, СЗОШ № 15, Колегіум, СЗОШ №
19, СЗОШ № 20, НВК № 7, НВК № 4)

954,7

Поточний ремонт системи вентиляції (НВК №
6, СЗОШ № 6, СЗОШ № 7, СЗОШ № 14, НВК
№ 10, Колегіум, СЗОШ № 22, СЗОШ № 24,
НВК № 7, НВК № 31, ЗОШ № 4)

1236,9

Поточний ремонт приміщення та благоустрій
території (СЗОШ № 1, НВК № 2, НВК № 6,
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ТБЛ, ЗОШ № 7, НВК № 10, СЗОШ № 18,
СЗОШ № 19, СЗОШ №25,СЗОШ № 27, НВК
№31, НВК № 4,СЗОШ № 32)
3.

Здійснення заміни
застарілого обладнання
харчоблоків в навчальних
закладах міста

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

538,2

Обладнання для їдальні ( ЗОШ № 1, НВО №5,
ДНЗ № 5, ДНЗ № 38, ДНЗ № 40)

4.

Придбання сучасних
комп’ютерних комплексів
та поновлення бази
наявного прикладного
програмного забезпечення

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

9626,4

Придбано: багатофункціональні пристрої,
лазерні
багатофункціональні
пристрої,
інтерактивні дошки, проектори, комп'ютери,
ноутбуки

5.

Забезпечення сучасним
обладнанням спеціальних
та інклюзивних груп
Оснащення картодрому в
дитячо-юнацькому центрі
Капітальна
реконструкція спортивного
залу в ліцеї №17 (Героїв
Майдану, 5)
Капітальна
реконструкція спортивного
залу в СЗОШ №29
Оновлення спортивного
обладнання залів,
майданчиків в
загальноосвітніх
навчальних закладах та

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

768,1

Придбання спеціальних засобів корекції
психофізичного розвитку для інклюзивних
груп

2017-2021

Управління
освіти
Управління
освіти

Міський
бюджет
Міський
бюджет

-

-

2017

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

-

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

393,3

6.
7.

8.

9.

2017-2018

Бюджет участі – спортивне
СЗОШ№6, НВО№5, СЗОШ№30

обладнання
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спортивних та ігрових
майданчиків в дошкільних
навчальних закладах
10. Закупівля в дошкільні
навчальні заклади дитячих
ліжок та шаф
11. 8 Придбання сучасної
аудіо-відеоапаратури для
проведення масових
заходів, здійснення
концертної діяльності та
забезпечення викладання
музичного мистецтва
12. Оновлення обладнання
кабінетів з предмета
«Захист Вітчизни» (учбові
макети автоматів, плакати і
т.д.)
13. Апробація
автоматизованої системи
обліку в їдальнях
навчальних закладів

В. о. директора Департаменту

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

2017

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

2017

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

Разом

37565,8

Разом за звітний період

208400.9

Світлана ГУБАЙ
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