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 1-ше півріччя 2019 року:
Додаток 2 до Програми

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:
№
з/п

1.

Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

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

Інформація про заходи на виконання програми

2019
Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів та форм власності
Сприяння будівництву нових 2017-2021
Управління
Міський
Для задоволення потреб у дошкільній освіті з
дошкільних
навчальних
капітального
бюджет
міського бюджету виділяються кошти на

2.

3.

закладів відповідно до потреб
мікрорайонів міста:
- будівництво дошкільного
навчального
закладу
в
мікрорайоні Озерна.
- будівництво дошкільного
навчального
закладу
в
мікрорайоні Лезнево.
Здійснення
добудови
та
реконструкції
приміщень
діючих
дошкільних
навчальних
закладів
із
врахуванням реальної потреби
в мікрорайонах міста:
- добудова НВО №1
Відкриття нових груп в
діючих
дошкільних
навчальних закладах

4.

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

5.

Забезпечення
доступності
дошкільної освіти шляхом
використання різних форм її
здобуття:
- у
дошкільному
навчальному закладі;
- через
соціально-

будівництва

2017-2021

2017-2021

2017-2021

Управління
капітального
будівництва
Управління
капітального
будівництва

Міський
бюджет

-

Міський
бюджет

-

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

Обов’язковість, доступність та якість освіти
2017-2021
Центр
Без
надання
фінансування
адміністратив
них послуг

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

будівництво нових закладів дошкільної освіти
та відкриття нових груп, зокрема:
мікрорайон Озерна - завершено будівництво
ЗДО на 11 груп з проектною потужністю 215
місць (2019 рік)
мікрорайон
Лезневе
–
продовжується
будівництво закладу дошкільної освіти на 120
місць (відкриття 2020 рік);
мікрорайон Виставка – триває будівництво 4
груп у НВО №1 на 120 місць (відкриття
вересень 2020 рік);

відкриття додаткових груп в
дошкільної освіти не відбувалось

закладах

Зарахування дітей в заклади дошкільної освіти
відбувається згідно електронної черги або
відповідно до заяв батьків, поданих на комісію
про позачергове влаштування.
В заклади дошкільної освіти міста зараховано
13267 дітей, що на 137 більше ніж у минулому
році
Станом на 1 червня 2019 року дошкільною
освітою охоплено 13267 дітей .
Закриті
групи
соціально-педагогічного
патронату в яких перебувало 12 дітей.

6.

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
5-річного віку дошкільної
освіти

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

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
раннього дитинства;
- модернізації
системи
підготовки
та
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
- проведення наукових досліджень у галузі
дошкільної
освіти,
спрямованих
на
забезпечення розвитку дитини, подальшого

7.

Налагодження чіткої співпраці
між ДНЗ та початковою
школою щодо наступності
навчання

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

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
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

8.

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

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

363,8
109,5
441,1

131,2

1254,1

9.

Забезпечення умов

2017-2021

Управління

Без

–

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
№45, ДНЗ №43, ДНЗ №46)
Поточний ремонт приміщення, поточний
ремонт пральні (ДНЗ №15, ДНЗ №47)
Поточний
ремонт,
ремонт
системи
водопостачання
та
опалення,ремонт
сантехнічних мереж, ремонт каналізації(ДНЗ
№56, ДНЗ №7, ДНЗ №30, ДНЗ №39, ДНЗ №46,
ДНЗ №47, ДНЗ №49)
Вогнезахисне просочування дерев.конструкцій
даху, монтаж пожежної сигналізації( ДНЗ
№10, ДНЗ №39
Використання 300 грн. на дитину придбано:
будівельні матеріали, господарчі товари, меблі,
миючи, посуд, канцтовари, м'який інвентар, та
інші.
Заклади дошкільної освіти
забезпечені

реалізації Базового
компоненту дошкільної
освіти, інваріантних та
варіативних програм

освіти

фінансування

педагогічними кадрами.
Колективи
націлені
на
створення
здоров'язбережувального освітнього простору
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

10.

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

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

інформаційно-комунікаційних технологій;
- вивчення, узагальнення та поширення
перспективного педагогічного досвіду;
- 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

11.

Забезпечення
сучасним
обладнанням спеціальних та
інклюзивних груп

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

12.

Введення у штатний розпис
посади двірника (10 закладів)
Сприяння участі дошкільних

2017-2021

Управління
освіти
Управління

Міський
бюджет
Міський

13.

2017-2021

70,7

-

закладі.
Важливою складовою великої і серйозної
роботи, спрямованої на гуманізацію стосунків
батьків і педагогів, на освіту сім’ї є батьківська
конференція, яка присвячується певному
питанню, тому велике значення має вибір
теми.
ДНЗ №26-обладнання для інклюзивних класів,
ДНЗ № 56-обладнання для кабінету логопеда
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
батьків і педагогів, на освіту сім’ї є батьківська
конференція, яка присвячується певному
питанню, тому велике значення має вибір
теми.
За звітний період не було введено посад
двірника
Заклади дошкільної освіти у всеукраїнських

навчальних закладів міста у
Всеукраїнських
та
міжнародних конкурсах
Разом

освіти

бюджет

конкурсах участі не брали

2370,4

Додаток 3 до Програми

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 матеріально-технічного оснащення.
- вдосконалення системи цілеспрямованого виявлення інтелектуально й творчо обдарованих дітей.
Проблеми, які потребують розв’язання:
 Переукомплектованість діючих ЗНЗ.
 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

Виконавці

Джерела
фінансування

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

Інформація про заходи на виконання
програми

2019
1.

2.

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

100% охоплення навчанням дітей

2017-2021

2017-2019

Розвиток мережі
Управління
Міський
капітального
бюджет
будівництва
Управління
Міський
капітального
бюджет
будівництва

Продовжується будівництво ЗЗСО у
мікрорайоні «Озерна».
-

Продовжується добудова НВК№10.

-

Завершена добудова ЗОШ№18.

-

У 2018-2019 навчальному році всіх

Обов’язковість, доступність та якість освіти

3.

Управління

Без

та підлітків шкільного віку
4.

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

2017-2021

5.

Сприяння
участі
навчальних
закладів у грантах, які мають на
меті
повне
або
часткове
фінансування
заходів,
що
сприятимуть реалізації творчого
потенціалу учнів та учителів

2017-2021

освіти

фінансування

Управління
освіти спільно з
соціальними
партнерами
Управління
освіти

Без
фінансування

-

Без
фінансування

-

дітей та підлітків шкільного віку
100% охоплено навчанням.
Всеукраїнський
захід
«Урок»
планується провести у вересні-жовтні
2019 року.
1. Учні СЗОШ №6 брали участь у
конкурсі «ArbeitderZukunft».
2. На інтернет-сторінці проекту, яка
об'єднує 2000 шкіл у світі учні та
вчителі брали участь у конкурсах та
проектах (роботи учнів школи можна
побачити за посиланням www.paschnet.de)
3. На конкурсній основі учениці 10
класу
Бабій
Олена,
Стрижак
Катерина, Паска Ірина були відібрані
для участі у роботі театрального
воркшопу, що відбувся у березні
2019 року у Києві.
4. 05.03.2018 року учні СЗОШ №6
традиційно складали іспити з
німецької
мови
А1
та
А2,
старшокласники іспити В1 (25
квітня) та В2 (16 квітня) у м.Київ
5. 04-05 квітня 2019 року вчителі
німецької мови Єфремова Н.О,
Поцелуй О.В., Жарун Н.М. взяли
участь у роботі семінару з методики і
дидактики викладання німецької
мови, що проходив у Гете-Інституті у
м. Київ. Семінар проводила референт
з Німеччини
6. До 19 квітня тривав конкурс
проекту «Якою ти бачиш роботу у
майбутньому?» Учні, які мають

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

-

8.

Створення умов для участі учнів у
стипендіальних
програмах
міжнародних освітніх організацій

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет,
власні
джерела
надходження
Без
фінансування

9.

Здійснення моніторингу якості
освіти
у
загальноосвітніх
навчальних закладах

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

-

сертифікати
Гете-Інституту
А2
створювали відеоролики і виграли
стипендії на участь у різноманітних
проектах, семінарах та воркшопах,
які відбулися влітку та будуть
відбуватися ще восени 2019 року як у
Німеччині, так і в Києві
В закладах загальної середньої освіти
міста
організовано
роботу
в
програмному забезпеченні «КУРС:
Школа» та створено базу даних
статистичних звітів закладів освіти.
В 1 півріччі 2019 року фінансування
з метою впровадження проекту не
проводилось.
Участь у Конкурсі на здобуття
стипендій
Гете-Інституту.
За
результатами конкурсу:
- учениця 9-А Цабак Є. брала участь
у тритижневих мовних курсах влітку
2019 у м.Дудерштадт, Німеччина;
- учениця 9-А Єрмоленко О. брала
участь у роботі двотижневого
мовного 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%.
Вивчення питання
доцільності
відкриття класів з поглибленим
вивченням окремих предметів,
гімназійних,
ліцейних
та
профільних класів
Експертиза робочих навчальних
планів.
Аналіз
ефективності
використання інваріантної
та
варіативної складових робочих
навчальних планів на вивчення
предметів профільного циклу

2017-2021

Профілізація освіти
Управління
Без
освіти
фінансування

-

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 громадян до
інформації щодо профілізації
кожного
загальноосвітнього
навчального закладу міста з
профільного
навчання» (через
дошки оголошень, ЗМІ, WEB-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

10.

11.

Вивчення
питання
доцільності
відкриття класів з поглибленим
вивченням
окремих
предметів,
гімназійних, ліцейних та профільних
класів відбувається щорічно.
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.
Одним із основних критеріїв роботи
закладів загальної середньої освіти є
якість освіти, а основним виміром
якості - державна підсумкова
атестація у формі зовнішнього
незалежного оцінювання.
Моніторинг ЗНО та моніторинг
профільного
навчання
буде
проведено у серпні 2019 року.
Забезпечено
відкритий
доступу
батьків та інших громадян до
інформації
щодо
профілізації
кожного
загальноосвітнього
навчального
закладу
міста
з
профільного навчання» (через дошки
оголошень, ЗМІ, WEB-сайти закладів

14.
Разом

сайти закладів та управління
освіти)»
Оснащення профільних кабінетів:
фізики,
хімії,
математики,
географії, біології

та Департаменту освіти.)»
2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

146,6

146,6

За рахунок бюджету розвитку
закуплено обладнання для кабінету
фізики НВО №5

Додаток 4 до Програми

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

1.

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

Управління
освіти

Без
фінансування

2.

Співпраця з радою міського

Управління

Без

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

2019
-

-

Інформація про заходи на виконання програми

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 проект «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

учнівського
самоврядування
генерація міста»

освіти

фінансування

«Нова

3.

Здійснення
методичного
забезпечення
та
координації
діяльності
шкільних
учнівських
органів самоврядування

Управління
освіти

Без
фінансування

-

4.

Співпраця
з
іншими
громадськими
організаціями
міста
та
області

Управління
освіти

Без
фінансування

-

5.

Організація
учнівських
конференцій,
форумів,
зльотів, конкурсів

Управління
освіти

Без
фінансування

-

6.

Участь у проектах, акціях,
спрямованих на роботу з

Управління
освіти

Без
фінансування

-

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»
- 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»
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 2019р. на базі Молодіжного центру
відбулася сьома, «Школа лідерства» (регіональний збір
лідерів).
Тісна співпраця з ГО «Центр стратегічних ініціатив»:
спільні квести, цікаві проекти, в тому числі й
інклюзивні, акція Всеукраїнського благодійного Фонду
«Серце до серця»(квітень-травень); співпраця з ГО «Два
крила» армія «SOS» Хмельницький
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).
Традиційним стало проведення лідерами НМГ проектів:
Openheart, спрямований на дітей з ООП, «Ми

молоддю, залучення
громадської діяльності

до

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

Управління
освіти

Без
фінансування

Проведення
конкурсу
«Лідер року»
9. Видавництво газети «Від А
до Я», друкованого органу
міської учнівської громади
10. Моніторинг
результатів
діяльності
органів
учнівського
самоврядування
Разом

Управління
освіти
Управління
освіти

Міський
бюджет
Міський
бюджет

Управління
освіти

Без
фінансування

7.

8.

-

пам’ятаємо – допомога воїнам-захисникам», «Школа
лідерства»; акції: «День Миру», «День доброти»,
«Найкращий подарунок – мир», «Серце до серця».
Спільний проект «Нової генерації міста», Міської ради
та ГО «Молодь за краще майбутнє»: громадськополітичні студії «Школа сучасного лідера» для студентів
ВНЗ та ПТНЗ
травень 2019р. – семінар «Наш бренд – майстерність і
талант», який проводять з педагогами-організаторами
шкіл міста (координаторами шкільного самоврядування)
лідери «Нової генерації міста»
лютий 2019р. – семінар-воркшоп «Моделювання
діяльності педагога-організатора в умовах сучасних
викликів
НУШ»
для
педагогів-організаторів
Красилівського району
За звітний період конкурс не проводився.
Газета виходять лише в електронному вигляді 1раз на 3
місяці.

-

0

Моніторинг результатів діяльності органів учнівського
самоврядування здійснюється впродовж навчального
року.

Додаток 5 до Програми

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.
Шляхи реалізації:

№
з/п

Перелік
заходів програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

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

Інформація про заходи на виконання
програми

2019
1.

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

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

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 ІІІ і ІV етапів. У навчальних
закладах
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

2.

Проведення
заходів,
спрямованих на виявлення,
підтримку та самореалізацію
обдарованих дітей і молоді.
Забезпечення участі дітей у
міських,
обласних,
всеукраїнських
олімпіадах,
конкурсах,
турнірах,

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

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 підготовки
обдарованих дітей психологи знайомлять з
прийомами,
що
допомагають
знімати
емоційну і фізичну напругу, розвивають
вміння
організовувати
самоосвітню
діяльність у період написання науководослідницьких
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.
Отже, психологічно готуючи учнів до
інтелектуальних змагань, враховують не
лише знання та здібності, а й темперамент
кожної молодої особистості. У змаганнях
перемагає той, хто в екстремальних умовах
найповніше реалізує свої знання і вміння.
Обдаровані
діти
досягають
високих
результатів лише за умови психологічного
налаштування на перемогу та впевненість у
собі.
Всеукраїнські учнівські олімпіади
З метою пошуку, підтримки та розвитку
творчого потенціалу обдарованої молоді
проведено Всеукраїнські учнівські олімпіади
у 2018/2019 навчальному році з української
мови та літератури, іноземних мов
(англійської, німецької, французької), історії,
математики, фізики, астрономії, хімії,

змаганнях,
фестивалях,
конкурсах-оглядах творчих
колективів,
наукових
учнівських
конференціях,
виставках творчих робіт тощо

біології, екології, географії, інформатики,
інформаційних технологій, правознавства,
польської мови і літератури, економіки,
трудового
навчання
(обслуговуючої,
технічної праці).
У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад взяли участь 1769 учнів закладів
загальної
середньої
освіти
міста
Хмельницького, переможцями стали 821
учні.
У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад взяли участь 123 учнів закладів
загальної
середньої
освіти
міста
Хмельницького, переможцями стали 97 учнів.
У ІV етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад взяли участь 29 учнів закладів
загальної
середньої
освіти
міста
Хмельницького, переможцями стали 17 учнів.
Всеукраїнський конкурс-захист науководослідницьких робіт учнів-членів МАН
України
29 грудня 2018 року проведено I етап
Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН
України
Хмельницького
учнівського
наукового товариства «Пошук».
У
конкурсі-захисті
взяли
участь
представники наукових товариств закладів
загальної
середньої
освіти
міста
Хмельницького.
Конкурс проводився у 56 секціях 12-ти
наукових відділень. На розгляд журі від
учнів-членів Хмельницького учнівського
наукового
товариства
«Пошук»
було
представлено 238 робіт, з них 175 роботи
(58,4%) відзначені призовими місцями.

У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів
МАН України взяли участь 54 учасники,
переможцями стали 44 учні.
У ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів
МАН України взяли участь 14 учасників,
переможцями стали 6 учнів.
В ІV (заключному) етапі ХІХ Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра
Яцика взяли участь 6 учнів, переможцем
стала 1 учениця.
У ІV (заключному) етапі ІХ Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка
взяли участь 3 учнів, 2 здобули перемогу.
У конкурсі «Живи, Кобзарю, в пам’яті
людській» взяли участь 43 учні з 35 закладів
загальної
середньої
освіти
міста
Хмельницького. Переможцями стали 12
учнів.
Турніри:
Протягом січня-квітня 2019 року на обласних
турнірах здобули перемогу команди 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.
З лютого по березня 2019 року на базі
Хмельницького палацу творчості дітей та
юнацтва міський проведено огляд-конкурс
художньої самодіяльності та виставку
декоративно-ужиткового та образотворчого
мистецтва закладів загальної середньої та

3.

Поповнення загальноміського
інформаційного банку даних
«Обдарована дитина»

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

позашкільної освіти м.Хмельницького.
У
вокальному,
інструментальному,
театральному,
фольклорному,
хореографічному та літературному жанрах
було представлено понад 200 номерів, що дає
підставу
проаналізувати
динаміку
їх
розвитку.
Номери вирізнялися різною тематичною
спрямованістю, жанровим розмаїттям з
використанням
оригінальних
засобів
виразності, творчого підходу до втілення
сюжетної основи танцю. Продемонстровано
високий рівень виконавської майстерності,
емоційність, динаміку розвитку композиції,
сценічну культуру.
Більшість навчальних закладів у свої
концертні програми включали літературний
жанр. Основною тематикою виступів були
сучасні події на сході України - трагедія
українського народу та любов і пошана до
Батьківщини.
Наймасовішим жанром став вокальний, який
представили усі заклади освіти.
Загалом в огляді-конкурсі з даного жанру
взяло участь близько 1300 вихованців, які
представили понад 109 вокальних номерів.
Була
задіяна
велика
кількість
солістів-вокалістів, вокальних ансамблів та
малих вокальних форм.
На виставку декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва подано понад 754
робіт за 23 напрямками. Продовж виставки
проводилися майстер-класи, ігри та квест.
Загальноміський інформаційний банк даних
«Обдарована дитина» оновлений в травні
2019 року.

4.

Залучення до роботи з
обдарованими
дітьми
громадські
організації,
науковців,
працівників
музеїв, бібліотек тощо

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Науково-методичним центром для роботи з
обдарованою
молоддю
налагоджено
співпрацю з науковими працівниками вищих
навчальних закладів. З учнями працювали:
- Кутова Світлана Олександрівна, кандидат
педагогічних
наук,
доцент
кафедри
української мови та літератури Хмельницької
гуманітарно-педагогічної академії;
- Венгер Олександр Павлович, кандидат
психологічних
наук,
викладач-методист
Хмельницького
торговельно-економічного
коледжу КНТЕУ;
- Журба Ігор Євгенович, доктор економічних
наук, кандидат географічних наук, професор
завідувач кафедри міжнародних відносин та
туризму
Хмельницького
національного
університету;
- Свирневський Микола Сергійович кандидат
технічних
наук,
доцент
кафедри
Комп`ютерних наук та інформаційних
технологій Хмельницького національного
університету;
- Петровський Сергій Степанович кандидат
педагогічних
наук,
доцент
кафедри
інформаційних технологій проектування
Хмельницького національного університету;
Міхалевський
Віталій
Цезарійович,
кандидат фізико-математичних наук доцент
Хмельницького національного Університету;
- Міхалевська Галина Іванівна кандидат
фізико-математичних наук доцент кафедри
вищої
математики
та
комп'ютерних
застосувань Хмельницького національного
університету.
- Яровий Андрій Володимирович доктор
технічних наук, професор, завідувач кафедри

комп'ютерних наук;
- Горленко Ганна Олексіївна, вчитель
економіки Хмельницької гімназії №1 імені
Володимира Красицького;
- Гандзюк Алла Ярославівна, доцент кафедри
хімічної
технології
Хмельницького
національного університету;
- Потапчук Євген Михайлович, завідувач
кафедри
психології
та
педагогіки
Хмельницького Національного Університету,
доктор психологічних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України;
- Потапчук Євген Михайлович, завідувач
кафедри
психології
та
педагогіки
Хмельницького Національного Університету,
доктор психологічних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України
- Міронова Наталя Геннадіївна, доктор
сільськогосподарських
наук,
доцент,
завідувач кафедри екології Хмельницького
національного університету;
- Драч Ілона Володимирівна, кандидат
технічних наук, доцент кафедри інженерії
програмного забезпечення Хмельницького
Національного Університет.
- Білошицький Сергій Володимирович,
доктор політичних наук, кандидат історичних
наук, викладач Хмельницького обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти;
- Кабачинський Микола Ілліч, доктор
історичних наук, професор Національної
Академії державної прикордонної служби
України;
- Шоробура Інна Михайлівна, доктор
педагогічних
наук,
професор,
ректор

Хмельницької
гуманітарно-педагогічної
академії;
- Броварська Олена Аркадіївна, кандидат
філологічних наук, завідувач кафедри
документознавства
та
інформаційної
діяльності
Хмельницького
інституту
соціальних технологій «Україна»;
- Демінська Олена Юріївна, кандидат
юридичних наук, доцент, завідувач кафедри
міжнародного та європейського права
Хмельницького університету управління та
права;
- Корюгін Андрій Володимирович, кандидат
економічних
наук,
доцент
кафедри
менеджменту фінансів, банківської справи та
страхування Хмельницького університету
управління та права;
Міхалевський
Віталій
Цезарійович,
кандидат фізико-математичних наук доцент
Хмельницького національного університету;
- Муравський Сергій Анатолійович, кандидат
педагогічних
наук,
вчитель
фізики
Хмельницької середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №21;
- Пододіменко Інна Іванівна, кандидат
педагогічних наук, Хмельницької середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24;
- Поперечна Леся Юріївна, кандидат
педагогічних наук, вчитель української мови
та
літератури
гімназії
№1
імені
В.Красицького;
- Рибчинська Ольга Василівна, кандидат
філософських
наук,
викладачХмельницькоготорговельноекономічногоколеджуКиївськогонаціонально
готорговельно-економічногоуніверситету;

5.

Налагодження
тісної
співпраці
з
вищими
навчальними закладами міста
щодо залучення учнівської
молоді до активної наукової
діяльності

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

- Рижук Ірина Володимирівна, кандидат
юридичних
наук,
доцент
кафедри
конституційного, адміністративного права
Хмельницького університету управління та
права;
- Скрипник Сергій Васильович, кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри теорії та
методики
природничо-математичних
дисциплін
Хмельницького
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти;
- Шевченко Сергій Миколайович, кандидат
сільськогосподарських наук, доцент кафедри
екології
Хмельницького
національного
університету;
- Рожко-Павленко Людмила Федорівна,
мистецтвознавець, член Національної спілки
художників України, методист Хмельницької
дитячої школи образотворчого, декоративноприкладного мистецтва.
- Галкін Денис Вікторович, методист
науково-методичного центру викладання
предметів природничо-математичного циклу
і технологій Хмельницького обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти;
- Поліщук Ганна Йосипівна, викладач
Хмельницького
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти.
Зв’язок з вузами: Хмельницька гуманітарнопедагогічна
академія,
Хмельницький
національний університет, Хмельницький
медичний
коледж,
Хмельницький
економічний університет, Хмельницький
інститут регіонального управління і права,
Хмельницька
міжрегіональна
академія

6.

Пропагування
кращого
досвіду роботи шкільних
наукових товариств, вчителів,
психологів
з
проблем
розвитку обдарованої молоді

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

7.

Координація роботи фізикоматематичної школи для
обдарованих дітей міста

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

8

Призначення персональних
стипендій міської ради для
обдарованих
дітей
міста
Хмельницького

2017-2021

Виконавчий
комітет

Міський
бюджет

52,0

управління і права.
Пропагування досвіду роботи шкільних
наукових товариств, вчителів, психологів з
проблем розвитку обдарованої молоді
систематично проводиться на методичних
угрупуваннях вчителів міста.
Методист НМЦ Лєпіхова Н.В. взяла участь у
ХІІ-ій Міжнародній науково-практичній
конференції
«Обдаровані
діти
–
інтелектуальний потенціал держави», 2-8
липня 2019 р.
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 2018/2019
навчальному році функціонувало 7 груп з
математики, де навчалося 156 учнів, та 6 груп
з фізики, де навчалося 104 учні. З них 67
учнів
(26%)
стали
переможцями
Всеукраїнських учнівських олімпіад з
математики та фізики і Всеукраїнського
конкурсу-захисту
учнівських
науководослідницьких робіт Малої академії наук
України у математичних та фізичних
наукових секціях. Збірна команда міста
Хмельницького здобула ІІІ місце у
фінальному етапі Всеукраїнського турніру
юних фізиків який проходив у місті
Житомирі.
1. Призначено персональну стипендію
Хмельницької міської ради у сфері освіти для
20 обдарованих дітей міста Хмельницького у
2018 році та виплачено на суму 52 000 грн.
2. Прийнято рішення 32-ї сесії міської ради
від 26.06.2019 року № 15 «Про призначення

9.

Призначення щорічної премії
міської
ради
кращим
педагогічним
працівникам
навчальних закладів міста

2017-2021

Виконавчий
комітет

Міський
бюджет

488,4

10.

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
науково-

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

11.

персональної стипендії Хмельницької міської
ради у сфері освіти для обдарованих дітей
міста Хмельницького у 2019 році» для 25
обдарованих дітей закладів освіти міста.
1.
Призначено
персональних
премій
Хмельницької міської ради для 40 кращих
педагогічних
працівників
дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів міста Хмельницького у 2018 році та
виплачено на суму 488 400 грн.
2. Прийнято рішення виконавчого комітету
Хмельницької міської ради № 549 від
27.06.2019 року «Про внесення на розгляд
сесії міської ради пропозиції щодо
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
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

дослідницьких
робіт,
турнірах, інших творчих
конкурсах,
активна
пропаганда
педагогічного
досвіду їх наставників
Разом

Хмельницької міської ради та сайтах закладів
освіти.

540,4

Додаток 6 до Програми

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

Інформація про заходи на
виконання програми

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,
залучення їх до навчання в гуртках,
секціях, студіях загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів
Систематичне
вивчення,

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління

Без

-

3.

Протягом року систематично та
вибірково
здійснювався
моніторинг проведення занять у
заклад 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
особливими освітніми потребами
з кулінарії («Солодка випічка»)
Працівники

та

керівники

узагальнення та поширення досвіду
організації
і
проведення
позашкільної виховної роботи

освіти

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

2017

Управління
освіти

Міський
бюджет

1035,0

6.

Підтримка та розвиток гуртків,
творчих
об’єднань
екологонатуралістичного та туристськокраєзнавчого напрямів, забезпечення
їх необхідним спорядженням

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

506,1

7.

Забезпечення
участі
вихованців
навчальних закладів у міських,
обласних,
Всеукраїнських,
Міжнародних
конкурсах
та
фестивалях

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

закладів позашкільної освіти
систематично
відвідують
семінари,
наради
щодо
покращення та вдосконалення
роботи з дітьми в закладах
позашкільної освіти. Зокрема
беруть
участь
в
роботі
Хмельницького
обласного
центру
науково-технічної
творчості учнівської молоді.
Із закладами позашкільної освіти
співпрацюють ряд громадських
організацій щодо їх змістовного
дозвілля, а саме «Молодь за
краще майбутнє», «Кринична
маса», «Пласт», «Від серця до
серця» тощо.
Поточний ремонт приміщення
(ДЮЦ,
Палац
творчості,
ДЮСШ)-289,7 тис.грн., ПДЗ ОВ
"Чайка"будівництво
свердловини-595,3
тис.грн.,
бюджет
участі
проект"
Подолянчик об'єднує Україну"
Палац творчості-149,98 тис.грн.
3110- Придбано: центр туризму
(придбано
байдарку
та
катамаран-60,0 тис.грн); 2210придбано
матеріальних
цінностей за рахунок міського
бюджету на суму 446,1 тис.грн
Вихованці закладів позашкільної
освіти активно беруть участь в
міських заходах (День міста,
День
Незалежності,
День
професії, Різдвяні та новорічні

8.

Проведення
моніторингу
ефективності системи виховання у
загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладах

Разом

2017-2021

Управління
освіти

гуляночки та вертепи, тощо),
всеукраїнських
змагання
(
Всеукраїнські
змагання
з
туризму, змагання з велоспорту,
велозмагання братів Стародубів
(24-26 серпня), тощо Протягом
звітного періоду 823 вихованці
взяли участь у 46 міських,
обласних,
Всеукраїнських,
Міжнародних
конкурсах та
фестивалях. На конкурсах та
фестивалях
вихованці
220
призових місць 10– Гран-прі
Працівники Департаменту освіти
та науки Хмельницької міської
ради протягом навчального року
здійснюють
перевірки
ефективності діяльності гуртків у
загальноосвітніх та позашкільних
закладах освіти щодо залучення
дітей до додаткової системи
виховання

Без
фінансування

1541,10

Додаток 7 до Програми

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, у тому
числі по роках:

Інформація про заходи на виконання
програми

2019
1.

2.

3.

Забезпечення необхідних умов
функціонування і розвитку
установ
та
закладів
професійно-технічної освіти
різних форм власності та
підпорядкування
Удосконалення
механізмів
взаємодії закладів професійнотехнічної освіти і працедавців,
що стимулюватиме залучення
в сферу професійної освіти
додаткових
матеріальних,
інтелектуальних та інших
ресурсів
Підняття престижу робітничих
професій, підвищення рівня
інформування населення щодо
попиту на професії

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Разом

61469,4

61469,4

З метою забезпечення необхідних умов
функціонування і розвитку установ та
закладів
професійно-технічної
освіти
різних форм власності та підпорядкування
у 2019 році з міського бюджету здійснено
фінансування в обсязі 46151,3 за
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
Постійно проводиться профагітаційні
заходи серед учнів закладів загальної
середньої освіти.

Додаток 8 до Програми

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:
№
з/п

Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

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

Інформація про заходи на виконання
програми

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, брейн-ринги,
ток-ринги,
вікторини,
дискусії,
віртуальні
подорожі
країнами
Європи,
відкриті
онлайн-уроки,
експрес-екскурсії:
«Європа
починається з тебе», «Сонячний
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 науково-популярної 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

2.

Участь
у
моніторингових
якості освіти

міжнародних
дослідженнях

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

3.

Проведення міського конкурсу
учнівських соціальних проектів
«Європейська
демократія
починається з нас»
Проведення
щоквартальних
веб-конференцій, телемостів з
питань
євроінтеграції
та

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

–

4.

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 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 13-19.05.2019 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», 21.03-24.03.2019
року
відвідали
університет
у
м.Люблін.
У І півріччі 2019 року міжнародні
моніторингові дослідження якості
освіти у закладах загальної середньої
освіти міста не проводились
Міський
конкурс
учнівських
соціальних проектів «Європейська
демократія починається з нас»
планується провести у 2019-2020 н.р.
У гімназії № 1 імені В.Красицького
15-16.05.2019
року,
в
рамках
спільного проекту (Україна – Греція)

розвитку співробітництва з
партнерами з країн Європи та
інших регіонів України

5.

Разом

Організація
стажування
та
обміну досвідом педагогічних
працівників та методистів в
країни Європи

2017-2021

Управління
освіти

«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».
З 08.05 по 18.05. 2019 року вчитель
німецької мови ЗОШ №21 Рабцун
Анна Олександрівна брала участь у
мовному
таборі
«KuksHafen»
м.Гамбург.
У січні 2019 року відбувся обмін
досвідом директорів шкіл-партнерів
у м. Берлін, Німеччина. Директори
українських
шкіл мали
змогу
познайомитися з системою освіти в
Німеччині та відвідати німецькі
школи та виші.
18-22 лютого 2019 року у м.Кельн,
Німеччина відбулась щорічна зустріч
координаторів проекту з українських
шкіл-партнерів.
Координатори
відвідали також освітній ярмарок
DIDAKTA. Хмельницьку СЗОШ №6
представляла координато проекту
Романюк Н.

Міський
бюджет

0

Додаток 9 до Програми

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

Строк
виконання
заходу

Перелік заходів програми

Виконавці

Джерела
фінансування

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

Інформація про заходи на виконання
програми

2019
1.

Сприяння роботі громадської ради
при
управлінні
освіти
Хмельницької міської ради

2.

Виділення
приміщення
засідання громадської ради

для

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017

Управління
освіти

Без
фінансування

-

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 .
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

3.

4.

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

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Висвітлення
управлінської
політики
освіти міста відбувається через ЗМІ та
шляхом висвітлення питань на сайті
Департаменту освіти та науки.
1. У рамках співпраці СЗОШ №1
здійснено культурно-освітню подорож на
весняних канікулах, з 25.03.2019 року по
04.04.2019 року делегація у складі 17 осіб
(директор школи, 2 педагоги німецької
мови, 12 учнів 7-9 класів, 2 учні
початкової школи, гід групи) відвідали
міста Карлсруе, Тріер, Люксембург,
перебували три дні у школі, де мали
можливість:
- познайомитися
з
організацією
навчального процесу школи в Німеччині;
- зробили презентацію України, нашого
міста та школи німецькою мовою;
- подарували прапор України та інші
сувеніри із національною символікою;
- надали
можливість
учням
спілкуватися з німецькими учнями, брали
участь у навчальному процесі під час
уроків, провести вільний час з метою
встановлення дружніх стосунків та
удосконалення мовленнєвої культури.
2. Укладено Проект безстрокової угоди
про співпрацю між Хмельницькою СЗОШ
І-ІІІ
ступенів
№1
та
школою
AloysHenhöfer, Industriestr. Kleinsteinbach
(AbteilungsleiterinWerkrealschule
AndreaGöbel / директор школи АндреаГобель), який знаходиться на
розгляді адміністрації школи у Німеччині.
3. У травні 2019 року відбулася зустріч в
СЗОШ №21 з мовними асистенти Яною

5.

Разом

Проведення
щорічного
моніторингу якості управлінської
діяльності у навчальних закладах

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

0

Далл (Гамбург) та Гейнріхом Аммоном
(Штутгарт).
Під час зустрічі залучено носіїв мови до
освітнього процесу: навчальна діяльність
(уроки)
та
просвітницько-виховна
діяльність (флешмоб «Ми вчимо німецьку
охоче» та квест «Ще ближче до
Німеччини»).
Моніторинг
якості
управлінської
діяльності керівників закладів загальної
середньої освіти щорічно відбувається
шляхом звітності та оцінкою робити
керівника закладу працівниками.

Додаток 10 до Програми

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:

№
з/п

1.

Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

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

Інформація про заходи на виконання
програми

2019
Забезпечення умов збереження та зміцнення здоров’я дітей
Впровадження у педагогічний 2017-2021
Управління
Без
Соціально-психологічна служба в школах
процес
новітніх
методик
освіти
фінансування
проводить діагностування з питань
профілактики
та
лікування
психологічного здоров’я учнів та працює
дитячих
захворювань,
в напрямку реабілітації учнівської
здоров’язберігаючих та здоров’ямолоді,
яка
потребує
психологоформуючих технологій, соціальнопедагогічного втручання, організовує
оздоровчих проектів
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,

2.

Участь навчальних закладів у
Всеукраїнському конкурсі-захисті
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

-

діагностична робота, спрямована на
своєчасне
виявлення
проблем
у
психічному розвитку дітей, організації
індивідуальної та групової корекційнорозвивальної та реабілітаційної роботи.
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)
На базі ХОІППО підготовлено 65
педагогів-тренерів, які мають право
впроваджувати превентивні програми на
основі розвитку життєвих навичок в
загальноосвітній навчальний процес та 30
педагогів міста пройшли навчання по
впровадженню проекту «Вчимося жити
разом».
Освітні заклади міста Хмельницького є
учасниками
міжнародного

4.

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

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

дослідницького проекту «Здоров’я та
поведінкові орієнтації учнівської молоді»
(HBSC).
У квітні поточного року 25 педагогічних
працівників
міста
навчалися
за
програмою А.Буковинського «Основи
сім'ї» та отримали сертифікати і
комплект матеріалів. Тому в освітніх
закладах, де є підготовлений фахівець, є
можливість ввести факультативний курс
«Основи сім'ї», мета якого підготувати
старшокласників до відповідального
батьківства,
розвинути
навички
усвідомленого
вибору,
збереження
репродуктивного здоров'я, побудови
стосунків у родині, в соціумі.
На базі еколого-натуралістичного центру
педагоги міста пройшли навчання щодо
впровадження інтерактивної виставки
«Маршрут безпеки» з метою пропаганди
здорового способу життя, зміцнення
здоров'я школярів та профілактики
шкідливих звичок міста. З них,
методистом Хмельницького палацу дітей
та
юнацтва
Довгань
Світланою
Володимирівною та вчителем основ
здоров'я НВК №9 Колесник Іриною
Василівною організовано для учнів
загальноосвітніх навчальних закладів
проведення виставки «Маршрут безпеки»
з питань репродуктивного здоров'я. Ними
охоплено близько 800 учнів із прилеглих
шкіл
Щорічно
понад
1 000
учнів
загальноосвітніх навчальних закладів
міста є учасниками фестивалю-конкурсу

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
Навчально-виховний
комплекс
№7
м.Хмельницького 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
життя;

7.

Впровадження
інтерактивних
форм роботи з учнями та їх
батьками
щодо
бережливого
ставлення до власного здоров’я та
формування стійких мотиваційних
установок на здоровий спосіб
життя

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

-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.
На протязі року для вчителів міста
працював
семінар-практикум
«Формування
здоров’язбережних
технологій на уроках основ здоров'я та в
позакласній роботі» на базі ТБЛ.
Майстер - клас «Творча майстерня
вчителя основ здоров’я:», яка працює на
базі НВК №4.
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.
Так у 2019 році на обласну виставку
педагогічних
інновацій,
передового
педагогічного
досвіду
«Освіта
Хмельниччини на шляхах реформування
подано методичні посібники учителів:
- Торговецька Т.В. «Т-4» або «Реалізація
наскрізної
змістової
лінії
«Підприємливість
та
фінансова
грамотність» при викладанні основ
здоров'я». [Методичний посібник] /

Т.В.Торговецька
–
Хмельницький
колегіум імені Володимира Козубняка,
2019. – 167с.
- Мельник Людмила Іванівна «Здоровий
спосіб життя в традиціях українського
народу».
До переліку питань формування у дітей
здорового способу життя входить:
діяльність
батьківського
всеобучу,
впровадження здоров'я збережувальних
технологій,
орієнтовне
календарне
планування шкільних курсів з основ
здоров’я, використання інформаційних та
тренінгових технологій.
8.

9.

Забезпечення участі дошкільних та
загальноосвітніх
навчальних
закладів у Всеукраїнському оглядіконкурсі на кращий стан фізичного
виховання в навчальних закладах
України
Проведення
серед
учнів
загальноосвітніх
навчальних
закладів спартакіад з різних видів
спорту

2017-2021

Фізичне виховання
Управління
Без
освіти
фінансування

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

-

30 закладів загальної середньої освіти ІІІІ ступенів м.Хмельницького взяли
участь у Всеукраїнському оглядіконкурсі на кращий стан фізичного
виховання в навчальних закладах
України.
В жовтні 2018 року розпочалася 71-а
Спартакіада учнів закладів загальної
середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів м.
Хмельницького 2018-2019 н.р. (11 видів
спорту). 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
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

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Проведення міського туру дитячих
спортивних ігор «Старти надій»
серед
учнів
7-х
класів
загальноосвітніх
навчальних
закладів міста
Проведення міських спортивних
змагань із туризму та спортивного
орієнтування
Сприяння
функціонуванню
спортивних клубів у навчальних
закладах міста
Створення сучасної спортивної
бази
ЗНЗ
та
придбання
спортивного
інвентарю
для
повноцінного проведення уроків із
фізичної культури

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

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

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Харчування
Управління
Без
освіти
фінансування

-

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

-22 команди.
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
Здійснюється контроль для сприяння
функціонування спортивних клубів у
навчальних закладах міста
Впродовж звітного періоду створювались
сучасні
умови
для
повноцінного
проведення уроків з фізичної культури
(відбувається
будівництво
сучасних
стадіонів у СЗОШ№7, гімназія №1,
гімназія №2, ЗОШ№25, СЗОШ №19,
НВК№6, НВК№4)
Здійснюється контроль за збереженням та
ефективним
використанням
фізкультурно-оздоровчих та спортивних
споруд навчальних закладів міста
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,
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. З 1
квітня по 1 травня поточного року у
закладах загальної середньої освіти
організовано рейд «Антикір» Проведена
звірка даних щодо щеплення учнів згідно
календаря щеплень. До початку 20192020 навчального року проведена

16.

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

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

17.

Забезпечення
безкоштовним
одноразовим харчуванням учнів 14 класів, учнів із малозабезпечених
та багатодітних родин, дітей-сиріт
та дітей позбавлених батьківського
піклування
Забезпечення
раціонального,
збалансованого харчування дітей у

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

16796,6

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

260,5

18.

роз’яснювальна робота з батьками учнів
та працівниками закладів освіти щодо
обов’язковості
щеплень
учасників
освітнього процесу.
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.
З метою забезпечення безкоштовним
одноразовим харчуванням учнів 1-4
класів, учнів із малозабезпечених та
багатодітних родин, дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування з
міського бюджету виділено 2830,8 гр.
З метою забезпечення збалансованого
харчування
дітей
у
спеціальних

спеціальних навчальних закладах з
дотриманням натуральних норм
харчування та врахуванням віку.
19.

20.

21.

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

Організація літнього оздоровлення
дітей у дошкільних навчальних
закладах, розробка і впровадження
прогресивних
методів
загартування дитячого організму

навчальних закладах з дотриманням
натуральних
норм
харчування
та
врахуванням віку з міського бюджету
виділено 260,0 гр.
За звітний період обсяг фінансування для
забезпечення виконання натуральних
норм харчування дітей в дошкільних
навчальних закладах склав 11277,6

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

11277,6

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Відповідальними
спеціалістами
Департаменту
освіти
та
науки
Хмельницької міської ради з залученням
фахівців Хмельницького управління ГУ
Держпродспоживслужби в Хмельницькій
області та фінансового управління
Хмельницької міської ради здійснюється
моніторинг стану та якості харчування
учнів в усіх комунальних закладах
загальної
середньої
освіти
міста.
Матеріали моніторингу розглядаються на
нарадах керівників закладів освіти.
Обговорюються результати перевірок,
висвітлюються проблеми та ведеться
пошук шляхів їх вирішення Керівниками
закладів вживаються заходи щодо
усунення
виявлених
недоліків
та
покращення харчування дітей.

-

Відповідно до наказів Департаменту
освіти та науки Хмельницької міської
ради
«Про
організацію
літнього
оздоровлення та відпочинку дітей,
учнівської молоді закладів дошкільної
та
загальної
середньої
освіти
м.Хмельницького у 2019році» від
24.04.2019 року №81, «Про роботу

Відпочинок та оздоровлення дітей
2017-2021
Управління
Без
освіти
фінансування

22.

Розширення мережі таборів з
денним перебуванням та мовних
таборів

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

закладів дошкільної освіти міста
Хмельницького в літній період 2019
року» від 03.05.2019 року №88 було
організовано літнє оздоровлення дітей в
закладах
Основним завданням щодо організації
оздоровлення та відпочинку дітей у
2018 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 оздоровлення та відпочинку,
зокрема:
1). Табори з денним перебуванням і мовні
табори функціонували на базі закладів
загальної середньої освіти з 29.05.2018
року по 15.06.2018 року та охопили
відпочинком 2894 дитини, з них 312 дітей
пільгових категорій.
Табори з денним перебуванням (15)
функціонували на базі НВО №1, НВК
№4, НВО №5, НВК №6, СЗОШ №6,
СЗОШ №7, ЗОШ №14, ліцеї №17, СЗОШ
№19, ЗОШ №4, НВК №7, СЗОШ №27,
НВО №28, СЗОШ №29, НВК №31.
Мовні табори (17) функціонували на базі
СЗОШ №1, НВК №2, ЗОШ №4, ТБЛ,
СЗОШ №6, СЗОШ №7, СЗОШ №8, НВК
№9, Гімназія №2, СЗОШ №12, ЗОШ
№13, ЗОШ №21, ЗОШ №22, НВК №23,
НВК №7, СЗОШ №30, приватний НВК
«Мої обрії».

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

24.

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

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

1831,5

25.

Здійснення реконструкції корпусу
ПНЗ
«ДЮОК
«Чайка»
м.Хмельницького», встановлення
опалення і поновлення басейну

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

26.

Забезпечення

2017-2021

Управління

Міський

25,4

щорічного

У
таборі
передбачено
надання
дворазового харчування (36,0 грн. в
день).
Пришкільні
табори
та
"Прибузькареспублика"-413
дітей
пільгових категорій.
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.
У 2019 році в позаміському дитячому
закладі оздоровлення та відпочинку
«Чайка» Хмельницької міської ради
оздоровилося 871 дітей, з них 350 дітей
пільгових категорій. Вартість путівки
складала 5500,0 грн.
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
року (181 дитини, з них 118 дітей
пільгових категорій).
На
будівництво
свердловини
водопостачання
для
позаміського
дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку
«Чайка»
Хмельницької
міської ради виділено 470,0 тис. грн;
Наметове містечко «Мандрівник» у

відпочинку в наметовому містечку
«Мандрівник»

27.

Разом

Забезпечення відпочинку дітей 2017-2021
міста за кордоном і прийому дітей
з
інших
країн
у
місто
Хмельницький

освіти

бюджет

Департамент
освіти та
науки

Міський
бюджет

74,4

304467,2

с.Головчинці
Летичівського
району
розпочав роботу з 24.06.2019 року по
07.07.2019 року. Вартість путівки – 1603
грн.
Відпочинком 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 приймало 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 КуявськоПоморського воєводства Республіки
Польща.
Відпочинком охоплено 21 дитина.
Вартість 74,4 тис. грн.

Додаток 11 до Програми

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

Перелік заходів
програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

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

Інформація про заходи на виконання програми

2019
1.

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

2017-2021

Управління
освіти
ПМПК

Без
фінансування

-

Департамент освіти та науки Хмельницької
міської ради, керівники закладів освіти міста
щорічно оновлюється банк даних дітей з
інтелектуальними порушенням. Станом на
01.06.2019 року:
1) у закладах загальної середньої освіти
навчаються: діти з інвалідністю – 663; дітисироти – 30; діти, позбавлені батьківського
піклування – 71; діти з багатодітних сімей –
2601; діти з малозабезпечених сімей – 308;
діти, які мають статус «Дитина-чорнобилець»
– 151, діти загиблих військовослужбовців – 4;

2.

Сприяння
збільшенню
кількості
навчальних
закладів,
що
запроваджують
інклюзивну
форму
навчання

2017-2021

Управління
освіти
ПМПК

Без
фінансування

-

діти, батьки яких загинули в зоні АТО – 27.
2) у закладах дошкільної освіти: діти з
інвалідністю – 156; діти-сироти – 2; діти,
позбавлені батьківського піклування – 12; діти
з багатодітних сімей – 893; діти з
малозабезпечених сімей – 284; діти, які мають
статус «Дитина-чорнобилець» – 12; 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 01.06.2019 року у
м.Хмельницькому функціонує дванадцять
закладів загальної середньої освіти та вісім
закладів дошкільної освіти, де запроваджено
інклюзивну освіту, а саме:
навчально-виховний
комплекс
№2
м.Хмельницького – 5 інклюзивних класів, в
яких навчається 8 дітей з особливими освітніми
потребами;
навчально-виховний
комплекс
№4
м.Хмельницького – 1 інклюзивний клас, в
якому навчається 1 дитина з особливими
освітніми потребами;
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів
№6
м.Хмельницького
–
1
інклюзивний клас, в якому навчається 1 дитина
з особливими освітніми потребами;
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №8 м.Хмельницького – 18 класів з
інклюзивним
навчанням
для
дітей
з
порушенням опорно-рухового апарату, в яких
навчається 35 дитини з особливими освітніми
потребами;
Хмельницька спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №15 імені Олександра

Співачука – 21 інклюзивний клас, в яких
навчається 52 дитини з особливими освітніми
потребами;
Хмельницька середня загальноосвітня школа ІІІІ ступенів №21 – 7 інклюзивних класів, в яких
навчається 18 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 ІІІІ ступенів №24 – 4 інклюзивних класи, в яких
навчається 8 дітей з особливими освітніми
потребами;
навчально-виховний
комплекс
№7
м.Хмельницького – 3 інклюзивних класи, в
яких навчається 6 дітей з особливими освітніми
потребами;
навчально-виховне
об’єднання
№ 28
м.Хмельницького – 5 інклюзивних класів, в
яких навчається 7 дітей з особливими освітніми
потребами;
приватна гімназія «Мої обрії» – 2 інклюзивних
класи, в яких навчається 2 дитини з
особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад
№26 «Кульбабка» – 5 інклюзивних груп, в яких
виховується 11 дітей з особливими освітніми
потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад
№34 «Тополька» – 4 інклюзивних групи, в яких
12 дітей з особливими освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад
№35 «Чебурашка» – 5 інклюзивних груп, в
яких виховується 14 дітей з особливими

освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад
№36 «Вербиченька» – 5 інклюзивних груп, в
яких виховується 14 дітей з особливими
освітніми потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад
№40 «Сонечко» – 2 інклюзивні групи, в яких
виховується 6 дітей з особливими освітніми
потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад
№43 «Горобинка» – 5 інклюзивних груп, в яких
виховується 17 дітей з особливими освітніми
потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад
№45 «Ялинонька» – 2 інклюзивні групи, в яких
виховується 4 дитини з особливими освітніми
потребами;
Хмельницький дошкільний навчальний заклад
№56 «Боровичок» – 5 інклюзивних груп, в яких
виховується 16 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 (14 дітей);
Хмельницький дошкільний навчальний заклад
№45 «Ялинонька» комбінованого типу зі
спеціальними групами для дітей з особливими
освітніми потребами (5 дітей);
Хмельницький дошкільний навчальний заклад
№8 «Малятко» комбінованого типу зі
спеціалізованими групами для дітей з
порушенням зору (77 дітей);

3.

4.

Здійснення моніторингу
стану
впровадження
інклюзивної освіти та
навчальних
досягнень
учнів
в
умовах
інклюзивного навчання
Створення класів для
дітей
з
особливими
освітніми потребами у
загальноосвітніх
навчальних закладах

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Хмельницький дошкільний навчальний заклад
№38 «Світанок» комбінованого типу зі
спеціалізованими групами для дітей з
порушенням зору (87 дітей);
Хмельницький дошкільний навчальний заклад
№30 «Журавлик» комбінованого типу зі
спеціалізованими групами для дітей з
порушенням опорно-рухового апарату (119
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
супроводу.
За звітний період моніторинг стану навчальних
досягнень учнів в умовах інклюзивного
навчання не проводився.

У зв’язку із зверненням батьків з ІІ півріччя
2018/2019 навчального року інклюзивні класи
відкрили у спеціалізованій загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів №7 м.Хмельницького.
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

5.

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

Міський
бюджет

-

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

1972,2

функціонують логопедичні пункти. Протягом
2018/2019 навчального року в логопедичних
пунктах проводилися заняття з 974 учнями.
Консультацію надано 1304 учням.
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
введено 1 ставку асистента вчителя на клас.
Станом на 01.06.2019 року в м.Хмельницькому
63 ставки асистента вчителя
Індивідуальне навчання в системі загальної
середньої освіти міста є однією з форм
організації
освітнього
процесу,
що
впроваджене для забезпечення права громадян
на здобуття повної загальної середньої освіти з
урахуванням індивідуальних особливостей та
стану здоров’я, організації їх навчання.
У
2018/2019
навчального
році
за
індивідуальною формою навчалося 153
учня, з них:
- 1-4 класи – 65 учнів;
- 5-9 класи – 72 учня;
- 10-11 класи – 16 учнів.
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
функціонують логопедичні пункти. Протягом

8.

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

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

9.

Забезпечення
наступності
у
запровадженні
інклюзивного навчання
початкової, середньої та
старшої
школи
в
загальноосвітніх
навчальних закладах
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

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

10.

2018/2019 навчального року в логопедичних
пунктах проводилися заняття з 974 учнями.
Консультацію надано 1304 учням.
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
індивідуальній програмі розвитку. Динаміка
досягнень відображається в портфоліо кожної
дитини.

З метою підвищення фахового рівня педагогів,
які працюють з дітьми з особливими освітніми
потребами протягом І півріччя 2019 року
проведено:
курсову перепідготовку педагогів на базі
Хмельницького
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти пройшло
124 спеціалісти:
12 вчителів індивідуального навчання;
26 вчителів інклюзивного навчання;
13 вчителів-дефектологів (ЗЗСО – 9, ЗДО – 4);
16 вчителів-логопедів (ЗЗСО – 15, ЗДО – 1);
18 практичних психологів (ЗЗСО – 6, ЗДО –
12);
4 соціальних педагога (ЗЗСО – 4);

11.

12.

Разом

Проведення
семінарів,
нарад для педагогічних
працівників,
що
впроваджують
інклюзивне
навчання,
консультантів
міської
психолого-медикопедагогічної
консультації
Проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи
щодо забезпечення права
дітей
з
особливими
освітніми потребами на
освіту

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

1972.2

35 асистентів вчителя.
Організовано ряд семінарів, вебінарів, засідань
творчої групи для педагогічних працівників,
які працюють з дітьми з особливими
потребами. Спеціалісти приймали участь у
міських,
обласних
та
всеукраїнський
педагогічних читаннях, семінарах, тренінгах,
науково-практичний
семінарах,
науковопрактичних конференціях
З батьками дітей зазначеної категорії постійно
проводиться
інформаційно-роз’яснювальна
робота щодо забезпечення права дітей з
особливими освітніми потребами на освіту.

Додаток 12 до Програми

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
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на
2016 - 2020 роки та Концепції
національно-патріотичного
виховання молоді та дітей в
умовах розвитку української
державності

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

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

2019
Національно-патріотичне виховання
2017-2021 Управління
Без
освіти
фінансування

Інформація про заходи на виконання
програми

Січень 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.
- 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».
- Міський турнір з баскетболу «Різдвяні
канікули»
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
тематична програма «Пам'ять Крут»;
- проведено
військово-патріотичний
проект «Прикордонний вишкіл».
Лютий 2019р. 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

2.

Організація
вивчення,
узагальнення
і
поширення
кращого педагогічного досвіду
щодо патріотичного виховання
дітей
та
молоді
в

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

«За Україну нас вбивають, брате мій!», із
запрошенням учасників бойових дій та
волонтерів, присвячену Дню пам'яті Героїв
Небесної Сотні;
- Круглий
стіл
в
Хмельницькому
міському Товаристві української мови
імені Тараса Шевченка «Просвіта»:
"Ангели на сході неба" (для вчителів
музики та мистецтва)
відбулись такі заходи:
- в закладах загальної середньої освіти
міста 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.
Травень 2019 року
- Лідерами учнівського самоврядування
«Нова генерація міста» До Дня памяті та
примирення
проведено
майстер-клас
«Маки пам’яті»; в Хмельницькому
перинатальному центрі провели акцію
«Вишиванка для новонароджених».
Проведено міську педагогічну виставку
для педагогів закладів загальної середньої
освіти – січень 2019. На обласну
віртуальну педагогічну виставку подано:
- Методичний посібник «Жіночий рух

загальноосвітніх
закладах

навчальних

3.

Підготовка та видання наукових
праць,
науково-методичних,
навчальних
посібників
і
рекомендацій
з
питань
національно-патріотичного
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
конференцій учнівської молоді:
- «Мій рідний край, моя земля
очима сучасників» (8-11 кл.);
- «Пізнай себе, свій рід, свій
народ…» (8-11 кл.);
- «Історія міст і сіл України»
(1-11 кл.);
- «Плоскирів.
Проскурів.

2017-2018

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

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».
В ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади взяло
участь 308 учнів.
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)
На ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких
робіт
учнів-членів МАН 2 перших місць (ТБЛ,
Колегіум), на ІІІ-му етапі – друге місце
(ТБЛ)
Історико-краєзнавчі
конференції
учнівської молоді:
- «Мій рідний край, моя земля очима
сучасників» (8-11 кл.);
- «Пізнай себе, свій рід, свій народ…» (811 кл.);
- «Історія міст і сіл України» (1-11 кл.);
«Плоскирів. Проскурів. Хмельницький.
Історія та сучасність» проводяться згідно
графіка

6.

7.

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;
- 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»);

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;
- 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».

- до Дня пам’яті
політичних репресій;
- до Дня Перемоги.

жертв

Лютий 2019р. 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;
відбулись такі заходи:
- в закладах загальної середньої освіти
міста 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.
У травні Хмельницьким дитячо-юнацьким
центром
та
лідерами
учнівського
самоврядування «Нова генерація міста»
проводився майстер-клас «Маки пам’яті»
В травні відбувся відкритий турнір з мініфутболу,
присвячений
пам’яті
Майборського В.П.
Протягом звітного періоду проводились
вечори пам’яті, присвячені воїнам, які
загинули в зоні ООС:
- січень: вечір пам’яті Максима Яровця;
- лютий: вечір пам’яті Вячеслава Суліми;

8.

9.

10.

11.

12.

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.)
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

- березень: вечори пам’яті Андрія
Рибцова, Назара Якубовського, Миколи
Мужичука;
- травень: вечір пам’яті Олександра
Співачука.
В січні 2019 року проведено міський
конкурс для кращих знавців історії серед
учнівської молоді «Шанувальники Кліо»

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

2017

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Проведено нараду з керівниками закладів
загальної
середньої
освіти
та
їх
заступниками з виховної роботи щодо
модернізації форм і методів проведення
Дня знань.

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Оновлено куточки у шкільних музеях, що
відображають події Революції Гідності в
Україні.
Організація екскурсії для учнівського
самоврядування в рамках проекту "Вивчай
Україну"
Протягом звітного періоду учні гімназії
№2 (керівник Степанова) проводять

Проведення міського конкурсу учнівських
есе на тему «Що для мене патріотизм і
любов до Батьківщини?» заплановано на
2019-2020 н.р.
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»

матеріалами пошукової роботи
учнів та студентської молоді

2017-2019

Управління
освіти

Без
фінансування

-

14.

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
ознайомлення з пам’ятками
української історії та культури

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

15.

Проведення

2017-2021

Управління

Без

-

13.

тренінгів,

креативні
екскурсії-квести
вулицями
м.Хмельницького
Екскурсія
від
вихованців
гуртка
ХМЦТКЕУМ «Історичне краєзнавство» на
тему «Історія міст в будинках» або «Якби
будинки заговорили»
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 проведено:
- екскурсія
від
вихованців
гуртка
ХМЦТКЕУМ «Історичне краєзнавство» на
тему «Історія міст в будинках» або «Як би
будинки заговорили»
- організація екскурсії для учнівського
самоврядування та учнів закладів освіти
міста в рамках проекту "Вивчай Україну"
Протягом звітного періоду учні гімназії
№2 (керівник Степанова) проводять
креативні
екскурсії-квести
вулицями
м.Хмельницького.
У січні для переможців проекту «Містодіти-влада»,
у
травні-червні
для
переможців конкурсів читців «Живи,
Кобзарю, в пам’яті людській», «Слово
Нації», брейн-рингу «Моя позиція»
організовано екскурсію до Верховної Ради
України. У лютому для випускників ЗЗСО
організовано екскурсію до Київського
національного університету культури і
мистецтв.
Департамент освіти та науки спільно з

16.

17.

вебінарів, круглих столів для
педагогічних
працівників
загальноосвітніх
і
позашкільних
навчальних
закладів з питань виховання
громадянина-патріота, у тому
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»;
- «Теоретико-методологічні
засади та світоглядні орієнтири
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді»;
- «Актуальні
проблеми
психолого-педагогічного
проектування
процесу
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді»;
- «Виховання
громадянинапатріота: сучасний український
вимір»
Забезпечення
співпраці

освіти,
НАДПСУ

фінансування

керівниками шкіл міста і вчителями
предмета «Захист Вітчизни» проводять
значну роботу по сприянню воєнкомату по
проведенню якісної і організованої
приписки юнаків допризовного віку.

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Організація і проведення серії семінарів
для педагогічних працівників заплановано
на вересень-грудень 2019р.

2017-2021

Управління

Без

-

Плідна

співпраця

з

волонтерами:

загальноосвітніх
та
позашкільних
навчальних
закладів
з
соціальними
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
18.

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

19.

Проведення
навчальнопольових занять (зборів) на базі
Національної
Академії

освіти

фінансування

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»

Військово-патріотичне виховання
2017-2021 Управління
Без
освіти
фінансування
НАДПСУ

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Залучались офіцери науково-педагогічного
складу НАДПСУ , офіцерів військових
частин, воїнів АТО і ССО до проведення
практичних
занять
із
проведення
практичних
занять
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

20.

21.

22.

державної
прикордонної
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
імені Богдана Хмельницького,
волонтерських
організацій,

Дубово і на полігоні в Раково НАДПСУ,
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 методобєднання вчителів
предмета «Захист Вітчизни» і в проведенні
на базі НАДПСУ трьохденних навчальнометодичних зборів для вчителів предмета
«Захист Вітчизни» (січень 2019р), в
проведенні
трьохденних
військовопольових 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

-

Систематично згідно графіка погодженого
з
НАДПСУ,
волонтерськими
організаціями, організаціями ветеранів
АТО і Департаменту освіти та науки і
адміністрацією шкіл

23.

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

-

Відповідно до наказу Департаменту освіти
та науки Хмельницької міської ради від
05.03.2019 року №48 «Про підготовку та
проведення Дня цивільного захисту в
закладах загальної середньої освіти і
Тижня безпеки дитини в закладах
дошкільної освіти», та з метою проведення
цілеспрямованої роботи з дітьми щодо
профілактики
травматизму,
навчання
правил безпеки життєдіяльності, пожежної
безпеки,
безпечного
відпочинку,
виховання поважного ставлення до
безпеки людини, вироблення навичок
поведінки у разі виникнення надзвичайних
ситуацій в закладах освіти міста
Хмельницького було проведено День
цивільного захисту 25.04.2019 року.
Під час проведення Тижня знань з основ
безпеки життєдіяльності в закладах
загальної середньої освіти та Тижня
безпеки дитини в закладах дошкільної
освіти з 22 по 26 квітня 2019 року було
здійснено такі заходи:
- проведено наради, відкриті уроки та
заходи з питань безпечної життєдіяльності
із залученням представників ДСНС
області;
- організовано екскурсії в підрозділи
ДСНС області;
- матеріали проведення Тижня знань з
основ безпеки життєдіяльності та Тижня

24.

Забезпечення
належного
проведення міського етапу
військово-спортивної
патріотичної
гри
«Сокіл»
(«Джура»)

2017-2021

Управління
освіти
Управління
молоді і
спорту

Міський
бюджет

-

безпеки дитини, а також пропаганду та
звернення до батьків щодо безпеки
життєдіяльності висвітлено в засобах
масової інформації;
- проведено
екскурсії,
конкурси,
вікторини,
здійснено
демонстрацію
навчальних відеофільмів для учнів та
вихованців закладів освіти;
- виготовлено
видавничо-друкарську
продукцію
з
питань
безпеки
життєдіяльності та розповсюджено її серед
учнів та вихованців;
- у закладах освіти поновлено куточки
безпеки життєдіяльності;
- у закладах освіти проведено батьківські
збори з питань безпеки життєдіяльності.
Відповідно до наказу Департаменту освіти
та науки і управління молоді та спорту
Хмельницької міської ради від 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
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).

25.

26.

27.

28.

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»).
Харківський національний університет
повітряних сил імені Івана Кожедуба –
зустріч.
Національна
академія
Державної
прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького- 11-ті класи,
профорієнтаційні зустрічі, участь у дні
відкритих дверей.

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

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти
НАДПСУ

Без
фінансування

-

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

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Проведення міських змагань з
кульової
стрільби
серед

2017-2021

Управління
освіти,

Міський
бюджет

-

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»
Департаментом освіти та науки спільно з
ТСОУ проведено міські змагання з

допризовної молоді
29.

30.

31.

32.

33.

ТСОУ

Активізація профорієнтаційної
роботи серед старшокласників
на
подальшу
службу
в
Збройних
силах
України,
Державній
прикордонній
службі шляхом проведення
конкурсів, вікторин, змагань
тощо
Перегляд
та
обговорення
учнями
художніх
і
документальних фільмів на
військову тематику

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2018

Управління
освіти

Без
фінансування

-

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

-

Організація міських змагань з
військово-прикладних
видів

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

кульової стрільби серед допризовної
молоді (березень 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.
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».
Заклади загальної середньої освіти
приймають актину участь у волонтерських
рухах.
Департамент освіти та науки спільно з
керівниками шкіл міста і вчителями
предмета «Захист Вітчизни» проводять
значну роботу по сприянню воєнкомату по
проведенню
якісної і організованої
приписки юнаків допризовного віку.
Участь збірної команди шкіл міста
Хмельницького у обласних змаганнях з

34.

35.

спорту за участі допризовної та
призовної молоді із залученням
молодіжних
громадських
організацій
Проведення міської спартакіади
допризовної молоді «Нащадки
козацької слави» до Дня
українського козацтва
Залучення молоді до участі в
упорядкуванні
меморіальних
комплексів, пам’ятників, інших
поховань захисників Вітчизни

Управління
молоді та
спорту
2017-2021

2017-2021

Управління
освіти
Управління
молоді та
спорту
Управління
освіти

Без
фінансування

-

Без
фінансування

-

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 проводитиметься у листопаді
2019 року
Упорядкування учнями закладів загальної
середньої могил і пам’ятників:
- могил військового кладовища (НВК
№6, ЗОШ №18, ЗОШ №24, СЗОШ №27,
ТБЛ);
- братської могили воїнів-визволителів
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);
- могилу Петра Семенюка, одного з
керівників
Проскурівського
підпілля
(ЗОШ №24);
- два пам'ятники загиблим захисникамодносельчанам 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
героям-односельчанам
(СЗОШ №19);

- меморіалу на території ракетної дивізії
ВЧ №4239 (НВО №9);
- могили Філіпова І.І. (ЗОШ №20).
36.

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

2017-2021

Морально-правове виховання
Управління
Без
освіти
фінансування

37.

Проведення
лекцій,
бесід,
виховних заходів з метою
утвердження
у
свідомості
молоді переконань про єдність і
соборність України (Сходу і
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,
науково-методичних,
навчальних
посібників
і
рекомендацій
з
питань
правового виховання учнів

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Протягом звітного періоду тренінгові
заняття з питань морально-правового
виховання для педагогічних працівників
закладів загальної середньої освіти не
передбачено.

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 » (навчально-

38.

39.

40.

-

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. 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)

41.

42.

43.

Організація
та
проведення
заходів по вивченню державної
та народної символіки:
- конкурс знавців Конституції
і Права України;
- вікторина «Закон і я»;
- - гра-змагання «Правовий
квест»
Здійснення
заходів,
спрямованих на поширення
інформації та популяризацію
положень
національних
та
міжнародних
законодавчих
актів щодо забезпечення прав
людини

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Забезпечення
комплексу

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

проведення
заходів
з

методичні матеріали).
- квітень 2019р. - участь у правознавчому
турнірі м.Тернопіль.
- участь у Всеукраїнському конкурсі
учнівських робіт «Україна у сучасному
Геополітичному просторі: погляд молоді»,
участь у брейн-ринзі «Конституція
України – Основний закон».
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».
проведені лекції з громадянської освіти
для учнів старших класів.
Здійснено 5 виїздів за місцем проживання
учнів по питання повернення їх до

44.

45.

46.

47.

профілактики правопорушень,
бездоглядності
та
безпритульності серед дітей і
підлітків
Визначення ефективних форм
та методів роботи щодо
профілактики правопорушень,
пияцтва,
наркоманії
та
тютюнопаління
серед
неповнолітніх

Здійснення
моніторингу
неповнолітніх, які перебувають
на
обліку
у
медичних
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

навчання.

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Департаментом освіти та науки визначено
такі форми роботи, як: рейд-урок,
координаційні ради при закладах загальної
середньої освіти, внутрішньошкільний
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.
Щомісячно
проводиться
моніторинг
неповнолітніх, які перебувають на обліку у
медичних установах, службі у справах
дітей.

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

2017-2021

Управління
освіти,
служба у
справах
дітей

Без
фінансування

-

Налагоджена співпраця з Службою в
справах дітей, з ювенальною превенцією, з
міським центром соціальних служб для
молоді.

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

22.02.2018 року вчителі правознавства
взяли участь в семінарі з реалізації проекту
поширення освітніх матеріалів з протидії
антисемітизму та ромофобії
Департаментом освіти та науки спільно з
службою у справах дітей, центром
соціальної служби для сім’ї, дітей та

здійснення
виховання

правового

48.

Організація
інформаційнопропагандистських
та
тематичних акцій, конкурсів,
виховних заходів з питань
профілактики правопорушень
серед школярів

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

49.

Забезпечення
організації
перегляду
та
обговорення
учнями вітчизняних художніх і
документальних фільмів на
морально-правову тематику

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

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

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

молоді,
працівниками
ювенальної
превенції СП ХВП згідно затвердженого
графіку
і
запиту
закладу
освіти
проводяться тематичні виховні заходи з
питань
профілактики
правопорушень
серед школярів.
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.
Протягом звітного періоду в закладах
загальної середньої освіти організовано
перегляд
та
обговорення
учнями
вітчизняних художніх і документальних
фільмів на морально-правову тематику
Протягом звітного періоду в закладах
загальної середньої освіти організовано
перегляд
та
обговорення
учнями
вітчизняних художніх і документальних
фільмів на морально-правову тематику
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 офіційному сайті Департаменту освіти
та науки, сайтах закладів загальної
середньої
освіти
та
позашкільних

52.

Разом

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

-

-

навчальних
закладів
постійно
розміщуються та оновлюються методичні
матеріали правового змісту.
На офіційному сайті Департаменту освіти
та науки, сайтах закладів загальної
середньої
освіти
та
позашкільних
навчальних
закладів
систематично
висвітлюються
проведені
заходи
правового
змісту
розміщуються
та
оновлюються
методичні
матеріали
правового змісту.

Додаток 13 до Програми

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:
 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

Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

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

Інформація про заходи на виконання
програми

2019
1.

Упорядкування
інформаційного
обміну баз даних між закладами
освіти міста та управлінням освіти,
автоматизування типових операції,
збір даних і статистичних звітів
(електронний документообіг)

2017-2021

2.

Залучення фахівців бізнесу до
навчального процесу у ЗНЗ
загальноосвітніх,
позашкільних,
навчальних закладах
Створення навчально-методичної
бази з ІТ дисциплін (розробка
інтерактивних, проективних, кейс-

2017-2021

3.

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

Популяризація ІТ в освітніх закладах
Управління
Без
освіти
фінансування
Управління
освіти

Без
фінансування

-

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

-

-

-

Протягом
навчального
року
методобєднання вчителів інформатики
працювало над створенням методичних

технологій,
електронних
навчальних курсів, підручників,
посібників,
системи
комп’ютерного тестування знань,
які
відповідають
сучасним
вимогам)

розробок з викладання інформатики,
розробкою і впровадженням елементів
дистанційного навчання, створення і
проведення пролонгованих дистанційних
тренінгів з питань вивчення мов
програмування і питань підготовки учнів
до олімпіад з інформаційних технологій.
Також створені групи методобєднання
вчителів
інформатики
з
питань
викладання інформатики і використання
ІКТ у закладах загальної середньої освіти
.у соцмережах. Проводились навчальнометодичні
вебінари
для
вчителів
інформатики. У НВК № 10:
- розроблені матеріали 9 інноваційних
уроків у хмарному середовищі;
- реалізовані 4 навчальні проекти;
- проведено
тренінги
з
питання
«Використання хмарних технологій на
уроках та в позакласній роботі»;
- взяли участь у Всеукраїнському
творчому конкурсі з майстерності
використання ІКТ для учнів 5-11 класів. І
місце посіли учні 8-В класу
- НВК
№10
–
переможець
ІІІ
Всеукраїнського
фестивалю
з
використання ІКТ «Нова українська
школа як складова єдиного ІКТнасиченого освітнього простору»;
- педколектив НВК №10 нагороджений
Грамотою Міністерства освіти і науки
України, дипломом за програмою
«Партнерство в навчанні» Microsoft
Ukraine;
- видано науково-методичну літературу:
методичний
посібник
з
досвіду

4.

Відкриття профільних класів з
поглибленим
вивченням
інформатико-математичних
дисциплін

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

5.

Створення механізмів взаємодії
шкіл з системою професійної
підготовки

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

використання Офісу 365 на уроках та в
позаурочній
діяльності
«Технологія
«змішаного навчання» у ХОНС НВК №10
на платформі Офіс 365», збірник
наукових праць «Досвід учителів України
з використання хмарних сервісів у
системі загальної середньої освіти».
В НВК №2 закуплено навчальнометодичну літературу
Вчитель інформатики СЗОШ №8 Кравчук
Г.Т. у співробітництві із вчителем
мистецтва
Хмельницькою
Н.М.
розробили
комплекс
електронних
матеріалів та е-підручник «Мистецтво»
для учнів 9 класу. Працюють веб-сайти
(блоги)
«Інформаційні
технології»,
Літературно-мистецький
портал
Хмельницької ЗОШ №20, сайт з
предмету
Захист
Вітчизни.
Використовується
в
роботі
інтерактивний зошит з інформатики 5
клас (sites.google.com/site/infworkbook5kl)
автори Миколюк О. С., Мардзявко І. В.,
Лавро С. В.
У 6 закладах загальної середньої освіти
створені класи інформаційно-технічного
профілю. В 4-х закладах загальної
середньої освіти створені класи з
поглибленим
вивченням
"Основ
інформатики і обчислювальної техніки".
Всього охоплено 286 учнів 8-9 класів.
У всіх закладах загальної середньої
освіти
міста
проводяться
профорієнтаційні
заходи
та
інформаційно-роз’яснювальна
робота
серед учнів спільно з професійними

(професійно-технічними)та
вищими
навчальними
закладами,
міським
центром зайнятості.
- Для учнів старших класів проведено
профдіагностичне тестування з метою
надання допомоги у виборі професії.
Лекція з громадянської освіти на базі
Львівського політехнічного інституту
імені І.Франка.
- Екскурсія учнів 9-х класів до
Хмельницького
міжшкільного
навчального-виробничого комбінату
- Профорієнтаційна зустріч учнів 10-х
класів з студентами та викладачами
вищого професійного училища №4 м.
Хмельницький
- Зустріч
з
представниками
Хмельницького
торгово-економічного
університету
- Зустріч
з
представниками
Хмельницького
національного
університету
- Зустріч
з
представниками
Хмельницького університету управління
і права
- Хмельницька гуманітарно-педагогічна
академія.
- Хмельницький професійний ліцей №8
- Вище професійне училище №25
- Екскурсія учнів в Хмельницьку міську
раду.
- Міський захід «Місто професій»
- Міський
інтерактивний
захід
«Подорож в світ професій»
- Участь в очно-заочному конкурсі
бізнес-проектів «Живи та працюй на

Хмельниччині»
- Екскурсію учнів 5-В, 5-Г класів у
пожежно-рятувальну частину, зустріч з
рятувальником 7-А класу «Рятувальник»:
професія чи покликання».
- Учнів 9-Б класу у профорієнтаційному
квесті
- Київського
національного
університету культури і мистецтв профорієнтаційна зустріч, екскурсія, 11ті класи.
- Участь учнів у круглому столі в
Хмельницькому
національному
університеті.
- Участь учнів 9-Б класу у тематичному
заході
юридичного
факультету
в
Хмельницькому університеті управління
та права.
- Харківський національний університет
повітряних сил імені Івана Кожедуба –
зустріч.
- Вище професійне училище №11
- Фінансово-економічний
коледж
Хмельницького
економічного
університету,
- Хмельницький базовий медичний
коледж,
- Хмельницький центр професійнотехнічної освіти сфери послуг (9-11
класи),
- Кам'янець – Подільський педагогічний
університет (11-класи) - профорієнтаційні
зустрічі.
- Національна академія
Державної
прикордонної служби України імені
Богдана

- Хмельницького11-ті
класи,
профорієнтаційні зустрічі, участь у дні
відкритих дверей.
- Профорієнтаційні
екскурсії:
Хмельницький міський центр зайнятості.,
- підприємство ПАТ «Укрелектроапарат»
20.03.2018р.
- Участь в обласному конкурсі творівроздумів (есе) «Що я знаю про свою
майбутню професію?» серед учнів
загальноосвітніх навчальних закладів м.
- Відвідування
учнями
виставки
«Дивовижна
нитка»
кафедри
технологічної та професійної освіти і
декоративного мистецтва Хмельницького
Національного університету
- Участь в міському конкурсі «Турнір
професій»
- Профорієнтаційні
заходи
з
представниками поліції, ДСНС
Разом

-

Додаток 14 до Програми

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

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

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

Інформація про заходи на виконання програми

2019
1.

2.

3.

4.

5.

Огляд
технічного
забезпечення шкіл міста і
надання
технічної
допомоги
щодо
проведення енергоаудиту
та впровадження системи
енерго-менеджменту
Сприяння
участі
навчальних закладів міста
у
проектах
з
енергозбереження
Проведення в навчальних
закладах міста Днів Сталої
Енергії
Широка
просвітницька
робота з енергозбереження
серед освітян міста, учнів
та їхніх батьків
Впровадження в закладах

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

Управління
освіти

Без
фінансування

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

2017-2021

Управління

Міський

2017-2021

Для проведення енергоаудиту та впровадження
системи енергоменеджменту в усіх закладах
освіти міста встановлено систему "Енергоплан",
щоденно
відповідальні працівники шкіл
передають показники лічильників холодної,
гарячої води, електроенергії, тепла в відділ
енергоменеджменту Хмельницької міської ради.
Протягом навчального року проводиться
просвітницька робота з енергозбереження серед
учнівського, батьківського колективів та
працівників ЗЗСО.
Впродовж звітного періоду в усіх ЗЗСО та ДНЗ
проведена заміна звичайних ламп розжарювання
на енергозберігаючі..

6.

7.

Разом

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.
Проведення
постійного
моніторингу
енергозбереження
та
енергоспоживання,
ефективності
впровадження заходів з
енергозбереження
Проект
Підвищення
енергетичної ефективності
закладів бюджетної сфери
міста Хмельницького» в
рамках
Екологічної
Фінансової
Корпорації
(НЕФКО)

освіти

бюджет
160,1
3056,8
194,5

встановлення дверних блоків 7 шт. та віконних
блоків 27 шт.
утеплення фасаду (ДНЗ №37, Палац творчості)
Капітальний ремонт приміщень спрямований на
виконання програми

2017-2021

Управління
освіти

Без
фінансування

-

Питання
щодо
енергозбереження
та
енергоспоживання знаходиться на постійному
контролі Департаменту освіти та науки
Хмельницької міської ради

2017

Управління
освіти

Міський
бюджет,
кредитні
кошти

603,1

Капітальний ремонт приміщень спрямований на
виконання програми

4014,5

Додаток 15 до Програми

Функціонування структурних підрозділів
Мета проекту: забезпечення навчальних закладів методичним, фінансовим та господарським обслуговуванням відповідно до стандартів.
Проблеми, які потребують розв’язання:
- оновлення методів та форм методичного супроводу закладів освіти;
- наявність зношеного та морально-застарілого обладнання, оснащення та інвентарю;
Шляхи реалізації:
№
з/п

Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

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

2019
1.

2.

3.

4.

Разом

Забезпечення належної методичної
роботи в установах освіти

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

Науково-методичний центр управління освіти
2017-2021
Управління
Міський
2830,8
освіти
бюджет
Централізована бухгалтерія
2017-2021
Управління
Міський
освіти
бюджет

3288,4

Дільниця по експлуатації закладів освіти
2017-2021
Управління
Міський
1510,3
освіти
бюджет

Надання
якісних
послуг
з
централізованого
господарського
обслуговування
Хмельницький міжшкільний навчально-виробничий комбінат
Забезпечення
потреби
учнів 2017-2021
Управління
Міський
2692,7
загальноосвітніх навчальних закладів
освіти
бюджет
у профорієнтаційній, трудовій та
професійній підготовці
10322,2

Інформація про заходи на
виконання програми

Додаток 16 до Програми

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:
№
з/п

Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

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

Інформація про заходи на виконання програми

2019
1.
2.

Проведення
капітальних
ремонтів закладів
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

2017-2021
2017-2021

Управління
освіти
Управління
освіти

Міський
бюджет
Міський
бюджет

701,2
416,4
313,5

4616,4

421,8

Проведено капітальний ремонт приміщень
СЗОШ №1, ДНЗ №6.
капітальний ремонт приміщення (СЗОШ №1,
ДНЗ №6)
капітальний ремонт огорожі (НВО №23, ДНЗ
№43)
капітальний ремонт даху та водовідвідної
системи, експертиза та виготовлення ПКД на
капітальний ремонт
поточний ремонт спортивного залу СЗОШ №1199,6
тис.грн.,
капітальний
ремонт
спортивного залу СЗОШ №1-299,9 тис.грн.,
капітальний
ремонт,
технагляд
та
виготовлення ПКД на ремонт спортивного
майданчика (СЗОШ №7,гімназія №1, гімназія
№2, СЗОШ №25)-2603,4 тис.грн.
поточний ремонт покрівлі (НВК №2,ТБЛ,
СЗОШ №7, колегіум, НВК №7, СЗОШ №27)

закладів;
- ремонт
зовнішнього
освітлення;
- ремонт харчоблоків;
- ремонт спортивних та
ігрових майданчиків

500,3

765,8

1236,9

1058,3

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Здійснення
заміни
застарілого
обладнання
харчоблоків в навчальних
закладах міста
Придбання
сучасних
комп’ютерних комплексів
та
поновлення
бази
наявного
прикладного
програмного забезпечення
Придбання матеріалів для
проведення лабораторних
занять в загальноосвітніх
навчальних закладах
Оснащення картодрому в
дитячо-юнацькому центрі
Капітальна реконструкція
спортивного залу в ліцеї
№17 (Героїв Майдану,5)
Капітальна реконструкція

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

434,9

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

5200

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

2017-2021

Управління
освіти
Управління
освіти

Міський
бюджет
Міський
бюджет

-

Управління

Міський

-

2017-2018

2017

-

поточний ремонт санвузлів та сантехнічних
мереж, ремонт системи водопостачання та
водовідведення (НВО №5, СЗОШ №25, НВК
№7, СЗОШ №27)
поточний ремонт харчоблоків та системи
вентиляції (НВК №6, СЗОШ №6, СЗОШ №7,
НВК №10, колегіум, СЗОШ №22, НВК №7,
НВК №31, ЗОШ №4)
поточний ремонт приміщення, ремонт по
влаштуванню прилеглої території (НВК №2,
НВК №6, ТБЛ, СЗОШ №18, СЗОШ
№25,СЗОШ №27, НВК №31)
просочення, встановлення системи пожежної
сигналізації, вогнезахисна обробка дерев’яних
конструкцій (СЗОШ №1, СЗОШ №8, НВК №9,
гімназія №1, СЗОШ №15, колегіум, СЗОШ
№20, НВК №7)
обладнання для їдальні (НВО №5, ДНЗ №5,
ДНЗ №38, ДНЗ №40)
Придбано: багатофункціональні пристрої,
лазерні
багатофункціональні
пристрої,
інтерактивні дошки, проектори, комп'ютери,
ноутбуки

9.

10.

11.

12.

13.

спортивного залу в СЗОШ
№29
Оновлення
спортивного
обладнання
залів,
майданчиків
в
загальноосвітніх
навчальних закладах та
спортивних
та
ігрових
майданчиків в дошкільних
навчальних закладах
Закупівля
в
дошкільні
навчальні заклади дитячих
ліжок та шаф
Придбання сучасної аудіовідеоапаратури
для
проведення
масових
заходів,
здійснення
концертної діяльності та
забезпечення
викладання
музичного мистецтва
Оновлення
обладнання
кабінетів
з
предмета
«Захист Вітчизни» (учбові
макети автоматів, плакати і
т.д.)
Апробація автоматизованої
системи обліку в їдальнях
навчальних закладів

освіти

бюджет

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

197,3

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

-

2017

Управління
освіти

Міський
бюджет

71,6

2017

Управління
освіти

Міський
бюджет

2017-2021

Управління
освіти

Міський
бюджет

Разом

СЗОШ №15, СЗОШ №24

За звітний період кабінети з предмету «Захист
Вітчизни» не оновлювались

15934.40

Разом за звітний період
В.о. директора Департаменту

Бюджет участі - спортивне обладнання СЗОШ
№6, НВО №5

128758,4
С.Губай

