
ЗВІТ 

про роботу відділу освіти Зміївської міської ради за 2021 рік 

 

Робота відділу освіти Зміївської міської ради на 2021 рік планувалася на основі 

основних пріоритетних напрямків розвитку освіти визначених МОНУ та з врахуванням 

основних видів діяльності передбачених Департаментом науки і освіти ХОДА 

У 2021 році діяльність відділу освіти Зміївської міської ради та закладів освіти 

відбувалася в умовах децентралізації та освітніх реформ. 

На виконання нормативно-правових документів, що регламентують діяльність 

освітньої галузі робота була спрямована на забезпечення прав здобувати освіту впродовж 

усього життя на різних рівнях, у різних формах і різних видах, у тому числі шляхом здобуття 

дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти; створення рівних умов 

доступу до освіти; підвищення якості надання освітніх послуг з урахуванням демографічної 

ситуації відповідно до вимог суспільства, стану соціально-економічного розвитку, запитів 

громадян та потреби держави, області, району і громади. 

Основні види діяльності відділу освіти здійснювалися за наступними напрямками: 

− інформаційно-організаційний (апаратні наради, наради з керівниками ЗО та їх 

заступниками – онлайн; засідання колегій, координаційної ради, робочих груп; 

документообіг, підтримка сайту; прийом громадян тощо); 

− науково-методичний (робота атестаційної комісії; створення практичних рекомендацій, 

алгоритмів дій; розробка програм, Положень, концепцій тощо);\ 

− контрольно-аналітичний (робота з установчими документами, співбесіди, відвідування 

ЗО, самоаналіз діяльності, інформації, звіти, аналітичні довідки, накази, робота із 

зверненнями тощо); 

− прогностичний (моніторинг). 

− Діяльність відділу освіти була спрямована на реалізацію державної політики у сфері 

освіти, а саме: 

− державних, обласних, районних та міських програм (Обласна програма розвитку освіти 

«Новий освітній простір Харківщини» на 2019-2023 роки; Програма розвитку освітянської 

галузі Зміївської міської ради на 2019-2023 роки; Регіональна Програма національно-

патріотичного виховання молоді на 2019-2023 роки ); 

− указів Президента України; 

−  Постанов Кабінету Міністрів України; 

− Розпорядженнь Кабінету Міністрів України; 

− Доручень Президента України; 

− Наказів МОНУ та Департаменту; 

− Розпорядженнь голови обласної державної адміністрації, районної державної 

адміністрації, міської ради, відповідно до яких були сплановані щомісячні заходи відділу 

освіти з керівними кадрами та учасниками освітнього процесу: 

− Наради (актуальні питання щодо організації освітньої діяльності в ЗО, фінансово-

господарської діяльності ЗО; ефективність системи управління та ін..); 

− Професійні конкурси (фахові конкурси для ЗДО,ЗЗСО,ЗПО; участь у виставках на різних 

рівнях); 

− Конкурси для здобувачів освіти (учнівські олімпіади, участь у МАНУ, творчі конкурси; 

спортивні змагання тощо); 

− Заходи з учнівською молоддю (відзначення ювілейних дат та пам’ятних подій); 

− Заходи щодо підвищення професійної майстерності та компетентності (участь у формах 

науково-методичної роботи на обласному рівні; підвищення кваліфікації; самоосвітня 

діяльність тощо). 

− Результати роботи неодноразово аналізувались на засіданнях колегії, координаційної 

ради, серпневій конференції та висвітлювались на сайті відділу освіти, сторінках соціальних 

мереж та засобах масової інформації. 



 

Серед позитивних напрацювань та досягнень можна відзначити наступні. 

I. З січня 2021 року ЗДО перейшли в повне підпорядкування до відділу освіти Зміївської 

міської ради. Мережа закладів дошкільної освіти у зв’язку із формуванням територіальної 

громади не змінилася. 

На виконання  розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 871-р «Про 

затвердження плану дій на 2017 – 2019 роки поетапного створення додаткових місць у 

закладах освіти для дітей дошкільного віку» із змінами, внесеними розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 26-р «Про внесення змін до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 87» у  2021 році у КЗ 

«Зміївський ЗДО №2» відкрилося 4 додаткові групи, в результаті завершення капітального 

будівництва. 

З метою реалізації принципу рівного доступу дітей до якісної дошкільної освіти та на 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 «Про 

затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної 

освіти» у 2021 році відкрито 3 (5 дітей) інклюзивні групи у КЗ «Зміївський ЗДО №2» - 2 

групи (3 дитини); у КЗ «Зміївський ЗДО №1» - 1 група (2 дитини). 

У 2021 році власний досвід за темою «Формування екологічної свідомості, любові та 

бережливого ставлення до природи через чуттєве сприйняття та емоційні враження» для 

участі у обласному етапі конкурсу «Кращий вихователь Харківщини», у номінації 

«Вихователь дітей старшого дошкільного віку», представила Надєєва Вікторія 

Станіславівна вихователь КЗ «Зміївський ЗДО (ясла-садок) №2». 

КЗ «Першотравневий ЗДО» та дошкільний підрозділ КЗ «Соколівська ЗОШ І – ІІІ ст..» 

з 2017 року беруть участь у проєкті МОНУ та фонду «the LEGO Foundation» «Сприяння 

освіті». 

II. Продовження роботи щодо приведення до відповідності вимог Закону України «Про 

повну загальну середню освіту» типів закладів освіти. Відповідно до ст.31, 32,34,35 Закону 

протягом 2021 року здійснено перепрофілювання (змінено тип) 2-х загальноосвітніх 

закладів: 

− КЗ «Гусинополянська ЗОШ І – ІІ ст..» перепрофільована у КЗ «Гусинополянська 

гімназія» (керівник Павленко Н.М.); 

− КЗ «Пасічанська ЗОШ І – ІІ ст..» перепрофільована у КЗ «Пасічанська гімназія» (керівник 

Колісник С.Л.) 

Також сесією Зміївської міської ради прийнято рішення про припинення діяльності 

Костянтівської філії з 01.09.2021 року (в 4 класі залишилась 1 дитина; підвезення 

організовано до опорного закладу КЗ «Борівська ЗОШ І – ІІІ ст.»). 

III. В кожному закладі загальної середньої освіти створена власна діюча система 

дистанційного навчання, що дозволяє забезпечувати індивідуальну освітню траєкторію 

здобувача освіти; визначати механізм моніторингу і контролю якості за виконанням освітніх 

програм. Найкращий досвід, який було популяризовано на різних рівнях, виявися у КЗ 

«Зміївська ЗОШ І – ІІІ ст. №2» (керівник Двигун Є.І.). Також, з даного напрямку можна 

відзначити педагогічний колектив КЗ «Гусинополянська гімназія» (керівник Павленко 

Н.М.), який взяв участь у 9-й обласній онлайн-вистаці ефективного педагогічного досвіду 

«Освіта Харківщини XXІ»: презентація досвіду роботи з теми «Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики в умовах дистанційного та 

змішаного навчання», інтерактивний методичний захід: «Використання сервісу Googl Meet 

в освітній діяльності закладу» та за результатами посів ІІ місце. 

 

 

IV. Результативність впровадження Нової української школи в початкових класах: 



− всі вчителі, які працюють у початкових класах пройшли навчання (дистанційна 

підготовка з отриманням сертифікату на платформі EdEra; очна підготовка на базі КВНЗ 

«ХАНО» - тренери, а потім проведення навчання для заступників директорів та учителів); 

− всі вчителі, які працюють у початкових класах готові до викладання за новими 

методиками (інтегроване викладання, компетентнісний підхід, діалогічного спілкування і 

проведення групової роботи з учнями, формування критичного мислення, педагогіка 

партнерства - демократичний стиль взаємодії; методика репродуктивного навчання: 

проблемно-ігрові, дослідно-творчі та пошукові методики); 

− більшість учителів переконані, що ранкові зустрічі, як нововведення в Новій українській 

школі, сприяють формуванню позитивного емоційного фону в класі, допомагають 

налагодити комунікацію між учнями, дозволяють отримати зворотний зв’язок від учнів та 

разом спланувати день; 

− практично усі педпрацівники усвідомлюють важливість співпраці з батьками своїх 

вихованців і тому готові та залучають батьків до процесу прийняття рішень щодо навчання 

і розвитку їхніх дітей та процесу організації соціального життя в класі; 

− більшість учителів констатують наявність у класах восьми освітніх осередків, 

необхідних для реалізації нових підходів до навчання за новим Державним стандартом 

початкової освіти; 

− більшість учителів ставляться позитивно до реформи НУШ: половина учителів схвалює 

частково, а кожен третій – повністю схвалює уведення нового Державного стандарту 

початкової освіти 

V. Стратегічне управління — це безперервний процес, обов’язковою частиною якого є 

розроблення Стратегії розвитку закладу освіти та розбудову внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти. В закладах освіти розроблені дані документи, враховуючи 

наявні рекомендації. Їх реалізація підтверджується практичною діяльністю, що 

відображається участю педагогічних колективів закладів загальної середньої освіти у 

різноманітних проєктах, творчих конкурсах та впровадженням інноваційних технологій. 

− Директор КЗ «Бірківська ЗОШ  І-ІІІ ступенів» Вячеслав Миколайович Татарніков 

представляв Зміївську міську раду у конкурсі «Учитель року - 2021» у номінації «Керівник 

закладу освіти», став переможцем ІІ регіонального туру та посів ІX місце у Всеукраїнському 

турі із 24 керівників закладів освіти. 

− У Всеукраїнському конкурсі «Директор 2021: найкраща практика», який проводила 

Державна служба якості освіти у Харківській області, у номінації «Керівник ЗЗСО», 

приймала участь Дроботова Вікторія Іванівна, директор КЗ «Таранівська ЗОШ І – ІІІ 

ступенів»; у номінації «Керівник ЗДО» - приймала участь завідуюча КЗ «Першотравневий 

ЗДО» Долинська Валентина Миколаївна. 

− Острікова Віра Віталіївна керівник гуртка  КЗ «Зміївський ЦДЮТ» – переможець 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Джерело творчості», 

в номінації «Керівник гуртка» (художньо-естетичний напрям). 

− Участь та досягнення педагогічних працівників у обласному фестивалі «добрих практик» 

освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують» за темою «Технології змін 

і трансформацій у сучасному закладі освіти: змішане та дистанційне навчання» 

підтверджують фахову підготовку та професійну майстерність. У 2021 році на розгляд було 

подано 82 роботи від Зміївської міської ради, це 2 місце після м. Харкова в області, з яких 

37 переможців. 

− Серед педагогів Зміївської міської ради для проходження сертифікації у 2021 році 

зареєструвалося 5 вчителів початкових класів та успішно пройшли 2 етапи і допущені до 3-

го. : Бабаєва О.О. – КЗ «Зміївський ліцей №1»; Бикова І.А. – КЗ «Першотравнева ЗОШ І – 

ІІІ ст.»; Шовкун Н.М. – КЗ «Соколівська ЗОШ І – ІІІ ст.»; Перцева Л.М. – КЗ «Чемужівська 

ЗОШ І – ІІІ ст.»; Караван Т.В. – КЗ «Таранівська ЗОШ І – ІІІ ст.». 

VI. Підсумком якісного освітнього процесу закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти є участь у різноманітних проєктах, творчих конкурсах. 



− Серед учнів Зміївської міської ради маємо 6 переможців ІІ (обласного) етапу конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України у 2020 – 

2021 н.р.; 

− За результатами обласного фестивалю ораторського мистецтва учнів 10-11 класів, 

присвяченого 150- річчю від дня народження Лесі Українки, за темою «Для гордої і владної 

душі життя і воля – на горі високій», що був проведений у он-лайн форматі, із 61 учасників 

призером (ІІІ місце) стала Куплевацька Олександра, учениця 11-Б класу  КЗ «Зміївський 

ліцей №1» (вчитель Запрій Ольга Олександрівна). 

− Участь вихованців КЗ «Зміївський ЦДЮТ» (керівник Дугіна В.М.) у 57 заходах 

Міжнародного, Всеукраїнського та обласного рівнів та перемоги і призові місця  у 43-х. 

− 87 учнів 3-11 класів   закладів загальної середньої освіти Зміївської громади взяли  участь 

у ІІ етапі ХХІІ Міжнародного конкурсу знавців   української мови імені Петра Яцика. 

− 68 учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти Зміївської громади взяли участь 

у ІІ-му етапі Конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, а учень 5-

го класу КЗ «Зміївський ліцей №1 ім. З.К.Слюсаренка» Ситась Максим представляв 

Чугуївський район у ІІІ (обласному) етапі Конкурсу. 

VII. Створення умов для формування у закладі освіти власної послідовної педагогічної 

системи (програми) наскрізного виховання у вимірі потреб Нової української школи. 

− Рішенням Координаційної ради (протокол від 15.09.2021 р. №1) було схвалено, занесено 

до банку даних ефективного педагогічного досвіду Зміївської міської ради та рекомендовано 

для впровадження в практику роботи закладів загальної середньої освіти міської ради досвід 

роботи Татарнікова Вячеслава Миколайовича директора КЗ «Бірківська ЗОШ І–ІІІ ступенів», 

з теми «Створення інноваційного здоров’яберігаючого освітнього простору – упевнений 

крок до формування культури здоров’я здобувачів освіти у Новій українській школі», який 

містить доцільні практичні матеріали, що дозволяють актуалізувати у здобувачів освіти  

цінності здоров’я, сприяти формуванню у них мотивації і поведінкових установок, 

необхідних для його збереження і зміцнення. Також відділом освіти Зміївської міської ради 

порушено клопотання перед науково-методичною радою Комунального вищого 

навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» про розгляд та схвалення 

досвіду роботи Татарнікова В.М. 

− За результатами участі у Х обласній виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта 

Харківщини ХХІ століття» (жовтень 2021 року) за темою «Нова українська школа: здоров’я 

дітей – пріоритетна стратегія розвитку освіти в Україні», дипломом І ступеня у номінації 

«Практичні шляхи здоров’язбереження учасників освітнього процесу в закладі освіти» 

відзначено досвід КЗ «Зміївська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 ім. І. П. Волка». 

VIII. Оздоровлення дітей в літній період. Забезпечено функціонування пришкільних таборів, 

в сумі 305,8 тис.грн. (628 чол.), та ПДЗОВ «Біле озеро», в сумі 1782,7 тис.грн. (172 чол.) 

IX. Створення сучасного освітнього середовища у ЗЗСО. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 р. № 237 «Деякі 

питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»» (зі 

змінами) на умовах співфінансування для учнів початкових класів закладів загальної 

середньої освіти придбано: 

− 8 комплектів навчального обладнання, що містять інтерактивний проєктор та дошку 

(державна субвенція – 70% - 251765,00 тис.грн, місцевий бюджет – 30% - 107899,30 тис.грн); 

− 33 ноутбука із програмним забезпеченням (державна субвенція 70% - 496444,00 тис.грн, 

місцевий бюджет – 30% - 212761,80 тис.грн); 

− 52 комплекти шкільних меблів (228 одномісних парт та стільців) (державна субвенція 70% 

- 321883,00 тис.грн, місцевий бюджет – 30% -137949,90 тис.грн). 

− З метою забезпечення якості надання освітніх послуг за звітний період встановлено: 

− «STEM-лабораторію», вартістю 2473,8 тис. грн., та кабінет фізики, вартістю 1803,0  тис. 

грн., у КЗ «Зміївський ліцей №1» за рахунок обласного бюджету для опорних закладів; 



− кабінети біології та інформатики, вартістю 370,0 тис.грн., у КЗ «Таранівська ЗОШ І – ІІІ 

ст..» - проєкт «Школа майбутнього» Зміївської міської ради та фінансування АТ 

«Укргазвидобування»; 

− В рамках проєкту Зміївської міської ради «Діти в світі рівних можливостей», який 

увійшов  в число переможців освітнього конкурсу грантів «Енергія розвитку» від групи 

«Нафтогаз», направленого на підтримку соціальних ініціатив громад (АТ 

«Укргазвидобування» долучилося до  фінансування), було придбано обладнання для 

кабінету ЛФК КЗ «Зміївський ІРЦ», на суму 116,03 тис.грн. 

− Відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-

19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час 

навчального процесу у закладах загальної середньої освіти, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 403, 11 закладів загальної середньої 

освіти отримали 45 ноутбуків, на суму 770,391 тис.грн., для здійснення дистанційного 

навчання. 

X. Розширення автобусного парку для здійснення підвезення учнів та педпрацівників. 

Відповідно до листа МОНУ від 19.01.2021 №1/9-19 «Щодо використання освітньої 

субвенції на придбання шкільних автобусів у 2021 році», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.12.2020 року №1570 на засадах співфінансування, в розмірі 30%, на суму 

585,0 тис.грн., шкільним автобусом забезпечено КЗ «Зміївський ліцей №1» - опорний заклад 

(відповідно до критеріїв для ЗЗСО на придбання шкільних автобусів). 

XI. У 2021 році були здійснені роботи щодо створення безпечного та комфортного освітнього 

середовища у закладах освіти, а саме: 

− виготовлення проєктної документації АПС та блискавкозахисту для 11 закладів освіти, 

на суму 409,365 тис.грн.; 

− поточний ремонт кабінетів, приміщення для вживання їжі КЗ «Пасічанська гімназія», на 

суму 181,479 тис.грн. 

− благоустрій подвір’я біля дошкільного підрозділу КЗ ««Зідьківська ЗОШ І – ІІІ ст. ім. Г.І. 

Ковтуна »,  на суму 49,9 тис.грн.; 

− проведення поточного ремонту інженерних мереж  КЗ «Зідьківська ЗОШ І – ІІІ ст. ім. Г.І. 

Ковтуна»,  на суму 143,902 тис.грн. 

− проведено ремонт підлоги у корпусі  ПДЗОВ «Біле озеро», на суму 120,0 тис.грн. 

Для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти було здійснено: 

− придбання посуду, на суму 9,6 тис.грн., та електром’ясорубки на суму 15,5 тис.грн. для  

харчоблоку ПДЗОВ «Біле озеро» ; 

− придбання тістомісу для харчоблоку КЗ «Першотравнева ЗОШ І-ІІІ  ст.»,  на суму 27,49 

тис.грн.; 

− придбання котла харчоварильного для харчоблоку КЗ «Зміївський ЗДО №2», на суму 

45,975 тис.грн.; 

− придбання електродвигуна для КЗ «Зміївський ЗДО №2», на суму 19,74 тис.грн.; 

− придбання меблів для дошкільного підрозділу КЗ «Зідьківська ЗОШ І-ІІІ с.», на суму  

49,66 тис.грн.; 

− придбання одягу для вихованців КЗ «Зміївська гімназія № 1 «Сузір'я», на суму 25,05 

тис.грн.; 

− придбання товарів для поточного ремонту для закладів освіти, на суму 106,3 тис.грн. 

Для забезпечення роботи закладів освіти в опалювальний період було здійснено: 

− придбання дров, на суму 440,0 тис. грн., та пелетів, на суму 193,5 тис.грн.; 

− проведено повірку сигналізаторів газу СГБ-1, на суму 1,88 тис.грн.; 

− проведено демонтаж, монтаж та повірка приладів вимірювального комплексу обліку газу, 

на суму 13,0 тис.грн.; 

− проведено перевірку та прочистку димових і вентиляційних каналів, на суму 9,35 тис.грн.; 



− проведено навчання відповідальних осіб за газове господарство та річних кочегарів, на 

суму 4,5 тис.грн. 

− проведено технічне обслуговування систем газопостачання та газового обладнання, на 

суму 38,0 тис.грн. 

− проведено перевірку лічильників обліку тепла, на суму 47,597 тис. грн. 

− проведено заміну колісників в КЗ «Борівська ЗОШ I-III ст. ступенів  імені С.Закори» та в  

КЗ «Гусинополянська гімназія», на суму 33,505 тис.грн.; 

− проведено поточний ремонт системи опалення Височинівської філії КЗ «Зміївський ліцей 

№1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка», на суму 49,353 тис.грн.; 

− проведено поточний ремонт системи опалення дошкільного підрозділу КЗ «Соколівська 

ЗОШ I-III ст.» на суму 49,767 тис.грн.; 

− проведено ремонт газового котла МАЯК -100 в КЗ «Зміївська ДЮСШ», на суму 45,0 

тис.грн.; 

− придбання твердопаливного котла МАЯК -50 для КЗ «Пасічанська гімназія» на суму 45,0 

тис.грн.; 

− перепогодження  робочого проєкту на оснащення вузла обліку газу модемним зв`язком 

для КЗ «Зміївський ДЮСШ», на суму 2,2 тис.грн.; 

− придбання насосів для опалення для КЗ «Зміївський ЦДЮТ», в сумі 2,8 тис.грн.; 

− придбання кранів для опалення КЗ «Зміївський ЗДО №2», в сумі 1,18 тис.грн.; 

− заміна у котельні електричних дротів та автоматів в КЗ «Пасічанска гімназія», на суму 

3,975 тис.грн.; 

− проведено вогнезахисну обробку дерев`яних конструкцій в Височинівській філії КЗ  

«Зміївський ліцей №1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка», в сумі  39,1 

тис. грн.; 

− придбання протипожежних дверей в сумі 39,9 тис.грн. 

         Отже, робота відділу освіти у 2021 році була спрямована на підвищення якості надання 

освітніх послуг, удосконалення матеріально-технічної бази, з метою створення комфортних 

умов для  учасників освітнього процесу. 

Необхідно зазначити, що у діяльності відділу освіти Зміївської міської ради та закладів 

освіти залишається ряд проблем, які будуть враховані при плануванні роботи на 2022 рік з 

метою визначення конкретних шляхів їх вирішення. 

 
 


