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План  

роботи управління освіти Хмельницької міської ради 

 на І півріччя 2016 року  

  

І. Вступ  

 

Діяльність управління освіти, навчальних закладів міста спрямовувалась на створення 

умов для задоволення якісних освітніх потреб населення, покращення матеріально-технічної бази 

навчальних закладів та інноваційний розвиток системи дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти. 

Станом на 31.12.2015 року дошкільною освітою охоплено 11789 дітей. Мережа 

дошкільних навчальних закладів складає 47 закладів.  

Додатково було відкрито 8 дошкільних груп на 425 місць: НВО № 23 – 1 група, НВК № 31 

– 2 групи, ДНЗ № 36 – 4 групи, ДНЗ № 43 – 1 групи. 

Мережу загальноосвітніх навчальних закладів збережено у кількості 41 навчального 

закладу, в яких навчається 29 344 учні. Позашкільною освітою у 5 позашкільних навчальних 

закладах охоплено 5079 вихованців. 

У 2015 році на утримання діючої мережі установ освіти було передбачено 380,1 млн. грн., 

що на 74,2 млн. грн. або на 23 % більше ніж у 2014 році.  

З них використано 376,2 млн. грн. Видатки на оплату праці складали 293 млн. грн. або              

78 %, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 51,5 млн. грн. або 14%.  

Позитивним є те, що у порівнянні з 2014 роком, зросла питома вага поточних та 

капітальних видатків на вирішення нагальних проблем у закладах освіти. Бюджет розвитку на 

2015 рік становив 17,0 млн. грн., з них на придбання – 6,6 млн. грн., на проведення капітальних 

ремонтів – 10,4 млн. грн. 

Всього на поточний ремонт залучено бюджетних коштів на загальну суму 6,2 млн. грн., 

зокрема дошкільним закладам – 1,5 млн. грн., загальноосвітнім закладам – 4,4 млн. грн., 

позашкільним закладам – 0,3 млн. грн. За ці кошти було зроблено поточні ремонти: покрівель, 

санвузлів, приміщень, прилеглих територій, ремонт та повірка лічильників, ремонт обладнання, 

систем опалення, підлоги. 

Виділені кошти використовувались на ремонти аварійних покрівель, системи опалення, 

санітарних вузлів, проведення ремонтів в харчоблоках, спортивних залах, на зміцнення 

матеріально-технічної бази навчальних закладів. За період 2015 року в навчальних закладах міста 

замінено: 992 віконних блоки на суму 4097,6 тис. грн., 176 дверних блоків на суму                             

470,1 тис. грн., 977 ламп на енергозберігаючі на суму 241,5 тис. грн. Станом на 31.12.2015 року 

за рахунок спеціальних коштів (бюджету розвитку) міського бюджету зміцнено матеріально-

технічну базу навчальних закладів: придбано 21 комп’ютерний клас на суму 1964,7 тис. грн. та 

комп’ютерна техніка, мультимедійне обладнання  на суму 223,7 тис. грн.; меблі на суму                   

389,8 тис. грн. Продовжується також оснащення дошкільних навчальних закладів комп’ютерною 

технікою. Для дошкільних навчальних закладів за рахунок спеціальних коштів (бюджету 

розвитку) міського бюджету було закуплено меблі на суму 618,3 тис. грн.    

В дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах було оновлено та придбано 

кухонне обладнання: придбано холодильні шафи, шафи жарочні, шафи пекарські, посудомийна 

машина, електроплити, енергозберігаючі конфорки, м’ясорубки, протиральна машина, зокрема в 

загальноосвітніх навчальних закладах на загальну суму 240,3 тис. грн., в дошкільних навчальних 

закладах на загальну суму 512,4 тис. грн. Також було закуплено 12 пральних машин для 

дошкільних навчальних закладів на зальну суму 154,9 тис. грн. Протягом року зміцнювалась 

матеріально-технічна база позашкільних навчальних закладів, було придбано човни, велосипеди, 

спортивне, туристичне спорядження, комп’ютерний клас, 2 мопеди, 2 мотоцикла на суму               

812,6 тис. грн.  

За рахунок загального фонду міського бюджету придбано: посуд на суму 113 тис. грн., 

спортивні товари на суму 99,5 тис. грн., постільна білизна для шкіл та дошкільних навчальних 

закладів на суму 150 тис. грн., меблі на суму 783,8 тис. грн. 

Видатки на харчування у 2015 році становлять 18690,1, в тому числі учнів 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів – в сумі 8228,1 тис. грн. і обчислені із розрахунку  4,0 грн. 

за один день. Пільги у харчуванні частково отримують вихованці груп продовженого дня (4 грн. 

отримують 10% складу ГПД та 2 грн. – 15% кількості вихованців ГПД), на що передбачено           



131,2 тис. грн. Також забезпечено харчування дітей, які навчаються у спеціалізованих 

загальноосвітніх закладах із розрахунку 10,0 грн. в день в сумі 227,7 тис. грн. Витрати на 

харчування дітей в дошкільних навчальних закладах (вартість харчування в дошкільних закладах 

- 12,0 грн.) становлять 10233,3 тис. грн. із розрахунку 12,0 грн. та 12,0 грн. в санаторних групах. 

У 2015 році 32 дітям-сиротам, яким виповнилось 18 років надана грошова допомога на 

суму 58,0 тис. грн., 25 випускникам 9-х та 11-х класів було надано грошову допомогу для 

придбання випускного одягу на суму 10 тис. грн. Забезпечено шкільною та спортивною формами 

107 дітям-сиротам на суму 32,1 тис. грн. Станом на 31.12.2015 року 8 студентам пільгових 

категорій надана матеріальна допомога для оплати навчання у вищих навчальних закладах на 

суму 98,07 тис. грн.  

Під час проведення свята Дня знань в навчальних закладах міста 3632 першокласникам 

було вручено подарунки на загальну суму 146,1 тис.грн. Вихованцям дошкільних навчальних 

закладів та учням 1-4 класів отримали 25261 новорічних подарунків від міської ради на суму  

631,7 тис. грн. 

 Протягом червня 2015 року в 8 таборах з денним перебуванням при загальноосвітніх 

навчальних закладах міста оздоровлено 1038 дітей. Протягом чотирьох змін на базі 

позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс «Чайка»                    

м. Хмельницького» було оздоровлено 1027 дітей. Однією із особливостей роботи табору є 

оздоровлення дітей пільгових категорій. Так, в  2015 році за міський бюджет було оздоровлено 

407 дітей пільгових категорій на загальну суму 916,5 тис. грн. 

Значна увага приділялася залученню обдарованих та здібних школярів до участі в 

предметних олімпіадах, конкурсах, фестивалях, змаганнях.  

Високу результативність показують школярі міста на конкурсі-захисті учнівських 

науково-дослідницьких робіт МАН України. У ІІ етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких 

робіт МАН України взяв участь 61 учасник, переможцями з яких стали 38 юних науковців. На                   

ІІІ етапі було представлено 9 робіт учнями 4-х навчальних закладів міста: ліцею № 17; ТБЛ;            

гімназії № 1; колегіуму; гімназії № 2. Переможцями даного етапу стало 4 учнів: ліцею №17-               

(ІІІ місце – секція: «Загальна біологія»); ТБЛ (ІІІ місце –1 секція «Українська література»); 

гімназії №1(ІІІ місце –2 секції «Мікроекономіка та макроекономіка», «Теоретична фізика»). 

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, іноземних 

мов (англійської, німецької, французької), історії, математики, фізики, астрономії, хімії, біології, 

екології, географії, інформатики, інформаційних технологій, правознавства, економіки, 

російської мови і літератури, польської мови і літератури взяли участь 1886 учнів, що становить 

14,5% учнів 6-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Хмельницького. У ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів брали участь 92 учні 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Хмельницького, а 76 здобули перемогу. На ІV етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів переможцями стали 9 учнів. 

Один учень з колегіуму зайняв перше місце, по одному учню з гімназії № 1, СЗОШ № 1,              

НВК № 10 зайняли другі місця, а треті місця вибороли учні з гімназії № 1, ліцею № 17,                 

гімназії № 2, ТБЛ, СЗОШ № 6.    

На виплату 26 персональних стипендій міської ради для обдарованих дітей міста 

Хмельницького та однієї стипендії Кабінету Міністрів України було використано 53,9 тис. грн., 

на виплату 33 премій кращим педагогічним працівникам навчальних закладів міста –                      

219,0 тис. грн.  

Приділялась увага підвищенню рівня компетентностей керівників навчальних закладів та 

педагогічних працівників. Проводились семінари, засідання творчих груп, круглі столи, відкриті 

уроки. На базі НВК № 10 проведено Всеукраїнський семінар з питань географічної освіти для 

методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти України. 

Учителі міста показали високу результативність в обласному турі Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2015». З усіх чотирьох номінацій троє вибороли перші місця:                

Бекас А.Л., ліцей № 17 – номінація «Правознавство»; Зима Н.В., ТБЛ – номінація «Хімія»; 

Джуглій Л.С., ліцей № 17 – номінація «Образотворче мистецтво». Друге місце має Білоус В.В., 

учитель гімназії № 2, у номінації «Українська мова та література». 

У 2014-2015 навчальному році усі 1436 випускників 11-х класів взяли участь у 

зовнішньому незалежному оцінюванні української мови і літератури, результати який зараховано 

також як результати державної підсумкової атестації за курс повної загальної освіти. 



10 випускників набрали найвищу суму балів – 200 з окремих предметів, з таких 

навчальних закладів: ліцей №17 – 4 учні (хімія, математика); СЗОШ № 1 – один учень 

(англійська мова); гімназія № 2 – один учень (математика); СЗОШ № 12 – один учень (українська 

мова); колегіум імені Володимира Козубняка – один учень (українська мова); НВК № 7 – один 

учень (математика); НВК № 4 – один учень (математика). Таким чином, 6 випускників отримали 

по 200 балів з математики, 2 випускники – з української мови та по одному випускнику – з 

англійської мови і хімії. 

Разом з тим є ряд невирішених питань на реалізацію яких будуть спрямовані зусилля 

управління освіти та навчальних закладів: 

1. Потреба у створені додаткових місць в дошкільних навчальних закладах, у 

будівництві нових дошкільних навчальних закладів для збільшення відсотка охоплення дітей 

дошкільною освітою. 

2. Зміна підходів до визначення рівня освіти, проведення державної підсумкової 

атестації випускників навчальних закладів у формі зовнішнього незалежного оцінювання, 

потребує вдосконалення навчально-виховного процесу, що забезпечить підвищення якості 

надання освітніх послуг, рівний доступ до здобуття якісної освіти дітей з особливими потребами, 

створить умови для самореалізації кожної особистості. 

3. Наявність застарілої матеріально-технічної та навчально-методичної бази  

предметних навчальних, профільних кабінетів не дає можливості забезпечити виконання 

практичної складової навчальних програм відповідно до нових Державних стандартів 

початкової, базової та повної загальної середньої освіти.  

4. Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій вимагає постійного 

оновлення комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. 

5. Зниження духовного потенціалу та здоров’я дітей, особливо підлітків, потребує 

необхідності формування їхніх духовних потреб, здорових звичок, фізичного загартування, в 

цілому здорового способу життя. 

Основними цілями та завданнями управління освіти та навчальних закладів у 2016 році 

будуть: 

1. Реалізація конституційних прав на отримання якісної дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку 

суспільства. 

2. Визначення ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави, регіону на 

засадах європейських вимірів якості освіти, формування внутрішньої вмотивованості дитини до 

саморозвитку, вироблення вміння навчатися впродовж життя, досягати найвищого 

індивідуального рівня продуктивності під час здачі зовнішнього незалежного оцінювання. 

3. Створення сприятливих умов для виявлення й розвитку здібностей учнів, 

задоволення їхніх інтересів і потреб, формування навчально-пізнавальної активності та творчої 

самостійності. 

4. Оптимізація та осучаснення навчально-виховного процесу навчальних закладів 

щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя всіх учасників освітнього 

процесу, плекання здорової національно-патріотичної молоді. 

5. Забезпечення навчальних закладів сучасними засобами навчання і виховання, 

оснащення комп’ютерною технікою, створення вільного доступу до широкосмугового Інтернету, 

підготовка молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. 

6. Поетапне оновлення матеріально-технічної, навчально-методичної бази закладів 

освіти відповідно до сучасних вимог, впровадження енергозберігаючих технологій. 

7. Забезпечення функціонування ефективної системи інклюзивної освіти. 

8. Модернізація вертикалі методичної служби, підвищення професіоналізму 

педагогічних працівників, піднесення їх соціального статусу. 

9. Використання ресурсів позашкільної освіти для розширення можливостей вибору 

індивідуальних освітніх траєкторій, розвитку творчого потенціалу особистості, підвищення 

якості роботи гуртків та секцій. 

 



 

№ 

н/з 

Назва заходу  Термін 

виконання  

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання  

1 2 3 4 5 

ІІ. Робота по виконанню нормативно-правових документів 

1. Законів України:    

1.1. Закони України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про 

позашкільну освіту» – контроль за 

дотриманням вимог законодавства 

навчальними закладами. 

Протягом року Управління освіти  

1.2. Закон України «Про засади 

запобігання і протидії корупції»: 

   

- робота із забезпечення 

ефективності діючої процедури 

прийняття на роботу; 

Протягом року Управління освіти  

- здійснення організаційних 

заходів щодо своєчасного щорічного 

подання відомостей про доходи 

(декларування доходів) за 2015 рік; 

Протягом року Управління освіти  

- здійснення заходів щодо 

запобігання корупції; 

Протягом року Управління освіти  

- здійснення заходів контролю із 

забезпечення дотримання вимог 

законодавства щодо врегулювання 

конфлікту інтересів. 

Протягом року Управління освіти  

1.3. Закон України «Про звернення 

громадян»  

   

- робота зі зверненнями громадян; 

- вивчення  та перевірка 

навчальних закладів з питань 

дотримання вимог Закону. 

Протягом року 

Протягом року 
Управління освіти 

Управління освіти 

 

1.4. Закон України «Про доступ до 

публічної інформації»  

- робота із запитами на публічну 

інформацію. 

Протягом року Управління освіти  

1.5. Закон України «Про захист 

персональних даних» – діяльність з 

обробки персональних даних. 

Протягом року Управління освіти  

1.6. Закон України «Про відпустки»:    

- складання графіка відпусток 

працівників управління освіти, 

керівників навчальних закладів; 

Протягом року Управління освіти  

- проведення оплати відпусток. Протягом року Управління освіти  

1.7. Закон України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в 

Україні» – здійснення заходів щодо 

ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності. 

Протягом року Управління освіти  

1.8. Закон України «Про Державний 

бюджет на 2016 рік» – складання 

кошторису видатків відповідно до 

бюджетних призначень. 

Протягом року Управління освіти  



 

1.9. Закони України «Про охорону 

праці», «Про пожежну безпеку» – 

організація роботи з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності. 

Протягом року Управління освіти  

1.10. Закон України «Про охорону 

дитинства».  

Протягом року Управління освіти  

2. Виконання Указів, розпоряджень, 

доручень Президента України 

Протягом року Управління освіти  

3. Виконання постанов, розпоряджень 

та доручень Кабінету Міністрів 

України, документів інших органів 

державного управління: 

Протягом року Управління освіти  

4. Забезпечення реалізації державних 

та регіональних програм 

   

4.1. Національна стратегія розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 

року. Схвалено Указом Президента 

України від 25.06.2013 р. № 

344/2013: 

- моніторинг готовності дітей 

старшого дошкільного віку до 

навчання у школі; 

- моніторинг фізкультурно-

оздоровчої роботи в ДНЗ; 

- семінар-практикум для 

вихователів-методистів ДНЗ щодо 

питань організації та проведення 

моніторингових досліджень в ДНЗ; 

- забезпечити виконання заходів 

НМЦ з реалізації основних напрямів 

та завдань Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року щодо освіти дітей з 

особливими потребами. 

 

 

 

 

 

До 01.06. 2016 р. 

 

 

До 01.06. 2016 р. 

 

 

Березень,2016 р. 

 

 

До 30.12.2016 р. 

 

 

 

 

 

Марчук Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубаха О.А. 

 

4.2. Загальнодержавна цільова 

соціальна програма протидії ВІЛ – 

інфекції / СНІДу на 2014-2018 рр.»: 

- продовжити роботу щодо 

реалізації програми; 

- взяти участь в інтерактивній 

виставці «Маршрут Безпеки»; 

- взяти участь в обласному етапі 

Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу «Молодь обирає здоров’я». 

 

 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

Парфенюк А.В. 

 

5. Забезпечення виконання міських 

програм 

   

5.1. Програма розвитку освіти міста 

Хмельницького на 2012-2016 роки, 

затверджена рішенням 15 сесії від 

29.02.2012 року №7. 

Протягом року Управління освіти  

5.2. Комплексна програма «Піклування» 

в м. Хмельницькому на 2012-2016 

роки, затверджена рішенням 15 сесії 

від 29.02.2012 року №2.  

Протягом року Управління освіти  

5.3. Програма реалізації молодіжної 

політики та розвитку фізичної 

Протягом року Управління освіти  



культури і спорту у  

м. Хмельницькому на 2012-2016 

роки, затверджена рішенням 14 сесії 

від 11.01.2012 року № 3.  

5.4. Програма економічного та 

соціального розвитку  

міста Хмельницького  

Протягом року Управління освіти  

ІІІ. Організація роботи апарату 

1. Підготувати питання для розгляду 

на засіданні виконавчого комітету 

міської ради: 
   

1.1. Про підведення підсумків фінансово-

господарської діяльності бюджетних 

установ та організацій, що належать до 

комунальної власності територіальної 

громади міста Хмельницького. 

Червень 

Дупляк Т.В. 

Сирота О.М. 

Кондратюк О.А. 

 

1.2. Проект  Програми розвитку і 

функціонування української мови на 

2016-2021 роки. 
Лютий 

Дупляк Т.В. 

Сирота О.М. 
 

1.3. Рішення виконавчого комітету від 

27.02.2014 року № 107 «Про хід 

виконання Програми розвитку освіти 

міста Хмельницького на 2012-2016 

роки. 

Березень 
Дупляк Т.В. 

Сирота О.М. 
 

2. Підготувати питання для розгляду 

на розширеному засіданні колегії 

управління освіти Хмельницької 

міської ради: 

   

2.1. Про роботу управління освіти, 

загальноосвітніх навчальних закладів 

щодо вдосконалення системи надання 

освітніх послуг з англійської мови. 

Січень 

Дупляк Т.В. 

Думанська Г.В. 

 

 

2.2. Про роботу управління освіти та 

навчальних закладів із зверненнями 

громадян. 

Січень Качур О.М.  

2.3. Звіт про фінансову діяльність 

управління освіти, навчальних 

закладів міста у 2015 році та розподіл 

бюджету галузі «Освіта» 2016 року. 

Лютий 
Дупляк Т.В. 

Сирота О.М. 

Кондратюк О.А. 

 

2.4. Про стан злочинності і  

правопорушень серед школярів міста  

та  хід виконання рішення колегії 

управління освіти Хмельницької 

міської ради від 23.03.2015 року. 

Квітень Мисик М.Я.  

2.5. Про вивчення стану роботи з питань 

безпеки життєдіяльності та 

попередження дитячого травматизму в 

навчальних закладах за 2015 рік. 

Квітень 

Барабаш- 

Тимофієва О.П. 
 

2.6. Про стан підготовки та проведення 

оздоровлення та відпочинку дітей 

шкільного віку м. Хмельницького у 

2016 році. 

Квітень 

Шеремета С.О.  



2.7. Про роботу навчальних закладів щодо 

створення системи національно-

патріотичного виховання в навчальних 

закладах міста.  

Квітень 
Дупляк Т.В. 

Думанська Г.В. 
 

ІV. Питання для розгляду на нарадах керівників навчальних закладів: 

1. Про планування роботи управління 

освіти, науково-методичного центру 

управління освіти на І півріччя           

2016 року. 

Січень Дупляк Т.В. 

Думанська Г.В. 

 

2. Про підсумки участі школярів міста в 

конкурсі-захисті МАН України. 

Січень Думанська Г.В.  

Новосядла С.В. 

 

3. Організація харчування учнів у            

2016 році.  
Січень Ремізок Т.Г. 

 

4. Аналіз стану обліку руху учнів за І 

семестр 2015-2016 навчального року.  

Січень Шеремета С.О.  

5. Про формування перспективної 

мережі навчальних закладів міста на 

2016-2017 навчальний рік. 

Лютий Шеремета С.О.  

6. Про підготовку та проведення 

балансових комісій в навчальних 

закладах. 

Лютий Кондратюк О.А.  

7. Про хід атестації керівників 

навчальних закладів та педагогічних 

працівників. 

Березень Дупляк Т.В.  

8. Про стан ведення ділової 

документації в навчальних закладах. 

Березень Дупляк Т.В.  

9. Про підсумки участі школярів міста в 

предметних олімпіадах. 

Березень Думанська Г.В. 

Новосядла С.В. 

 

10. Про підготовку до проведення 

державної підсумкової атестації та 

зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2016 році. 

Квітень Дупляк Т.В.  

11. Про стан екстернатної форми 

навчання. 
Квітень Отрошко О.І. 

 

12. Про підготовку та проведення 

конкурсного відбору педагогічних 

працівників на призначення премії 

Хмельницької міської ради та учнів 

на призначення стипендій 

Хмельницької міської ради.  

Квітень 
Дупляк Т.В. 

Думанська Г.В. 

 

13. Про хід набору учнів до 1-х,10—х 

класів та формування мережі 

навчальних  закладів на 2016-2017 

навчальний рік. 

Травень 

Шеремета С.О.  

14. Про визначення претендентів на 

отримання золотих та срібних 

медалей та видачу атестатів про 

повну загальну середню освіту. 

Травень 

Отрошко О.І.  

15. Про підготовку та проведення 

оздоровчої кампанії «Літо-2016». 
Травень 

Дупляк Т.В. 

Шеремета С.О. 

 

16. Про організацію харчування дітей 

пришкільних таборів з денним 

перебуванням.  

Травень Ремізок Т.Г. 

 

17. Про особливості завершення 2015-

2016 навчального року. 
Травень Дупляк Т.В. 

 



 

18. Про розстановку педагогічних кадрів 

на 2016-2017 навчальний рік. 
Травень Пасічник Н.П. 

 

19. Про організацію та проведення 

ремонтних робіт і підготовка 

навчальних закладів до нового 

навчального року.  

Червень Сирота О.М. 

 

20. Про підсумки роботи Хмельницької 

міської психолого-медико-

педагогічної консультації за 2015 -

2016 навчальний рік. 

Червень Рубаха О.А. 

 

V. Питання для розгляду на нарадах завідуючих дошкільними навчальними закладами: 

1. Про стан та перспективи розвитку 

дошкільної освіти на 2016-2017 

навчальний рік. 

Січень 
Дупляк Т.В. 

Мельник І.М. 

 

2. Формування справ: нормативно-

правові документи. 

Січень Дупляк Т.В. 

Мельник І.М. 

 

3. Про електронний облік дітей та 

влаштування дітей у дошкільні 

навчальні заклади міста у 2016-2017 

навчальному році.  

Лютий 
Дупляк Т.В. 

Мельник І.М. 

 

4. Про підсумки проведення 1(міського) 

туру обласного конкурсу на кращу 

методичну розробку «Реформування 

освіти Хмельниччини-2016». 

Лютий Марчук Т.М. 

 

5. Доведення до відома керівників 

дошкільних навчальних закладів, 

законодавчих, нормативно-правових 

документів, що регламентують 

роботу дошкільного навчального 

закладу. 

Лютий 
Дупляк Т.В. 

Мельник І.М. 

 

6. Про стан харчування та медичного 

обслуговування дітей у дошкільних 

навчальних закладах.  

Березень 
Дупляк Т.В. 

Мельник І.М. 

 

7. Про стан роботи з профілактики 

дитячого травматизму, охорони 

життя та здоров’я дітей. 

Березень 
Дупляк Т.В. 

Мельник І.М. 

 

8. Моніторинг готовності дітей 

старшого дошкільного віку до 

навчання в школі. 

Квітень 
Дупляк Т.В. 

Мельник І.М. 

 

9. Про стан відвідування дітей у 

дошкільних навчальних закладах 

міста. 

Квітень 
Дупляк Т.В. 

Мельник І.М. 

 

10. Формування мережі груп на 

оздоровчий період у дошкільних 

навчальних закладах. 

Травень 
Дупляк Т.В. 

Мельник І.М. 

 

11. Про організацію фізкультурно-

оздоровчої роботи та забезпечення 

безпеки життєдіяльності дітей у 

літній період. 

Травень 
Дупляк Т.В. 

Мельник І.М. 

 

12. Про планування роботи дошкільних 

навчальних закладах на 2016-2017 

навчальний рік. 

Червень 
Дупляк Т.В. 

Мельник І.М. 

 



 

VІ. Робота з удосконалення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу, 

 вивчення стану роботи закладів освіти 

1. Провести атестаційну експертизу:    

1.1. Хмельницької спеціальної 

загальноосвітньої школи №33. 
Січень Дупляк Т.В. 

 

1.2. Дошкільного навчального закладу 

№48 «Червона квіточка». 
Січень 

Дупляк Т.В. 

Мельник І.М. 

 

1.3. Хмельницької середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №14. 

Лютий Дупляк Т.В. 

 

1.4. Дошкільного навчального закладу 

№39 «Котигорошко». 
Лютий 

Дупляк Т.В. 

Мельник І.М. 

 

1.5. Навчально-виховного комплексу №7 

м. Хмельницького. 
Березень Дупляк Т.В. 

 

1.6. Дошкільного навчального закладу 

№43 «Горобинка». 
Березень 

Дупляк Т.В. 

Мельник І.М. 

 

2. Спрямування роботи науково-

методичного центру на 

забезпечення проведення 

експериментально-дослідницької 

роботи в навчальних закладах: 

   

2.1. «Розвиток позитивної навчальної 

мотивації учнів».               
Протягом року Войтович Г.І. 

 

2.2. «Варіативний компонент базової 

середньої освіти в умовах 

профільності навчання» (на базі 

технологічного багатопрофільного 

ліцею). 

Протягом року Методисти НМЦ 

 

2.3. «Формування ключових 

компетентностей обдарованої 

дитини» (на базі ліцею № 17). 

Протягом року Методисти НМЦ 

 

2.4. «Розвиток освітньо-інформаційного 

середовища навчально-виховного 

комплексу засобами мережевих 

технологій та дистанційної освіти» 

(на базі НВК № 2). 

Протягом року Методисти НМЦ 

 

2.5. «Науково-методичні засади 

впровадження фінансової 

грамотності у навчально-виховний 

процес навчальних закладів» (на базі 

ліцею  № 17, СЗОШ № 15). 

Протягом року Методисти НМЦ 

 

2.6. «Психолого-педагогічне 

забезпечення особистісно-

зорієнтованої освіти на засадах 

гуманної педагогіки в середньому 

загальноосвітньому навчальному 

закладі» (на базі ЗОШ № 22). 

Протягом року 

 

Методисти НМЦ 

 

 

2.7. «Хмарні сервіси в освіті» (на базі 

НВК № 10). 
Протягом року 

Методисти НМЦ 

 

 

2.8. Міжнародний освітній проект 

«Освіта для сталого розвитку в дії» 

(на базі НВК № 4, НВК № 10). 

Протягом року Методисти НМЦ 

 

 



 

2.9. Українсько-польський проект 

«Шкільна академія підприємництва» 

(на базі НВК № 10, ЗОШ № 14,            

ліцей № 17, гімназії № 2). 

Протягом року Методисти НМЦ 

 

 

2.10. Проект ОБСЄ «Зелений пакет» (на 

базі НВК № 9). 

Протягом року Методисти НМЦ 

 

 

2.11. Проект «Школи: партнери 

майбутнього» (PASCH); 

Програма «eTwinning Plus» (на базі 

СЗОШ № 6). 

Протягом року Методисти НМЦ 

 

 

2.12.  Національний проект «Відкритий 

світ» (на базі гімназії № 2). 

Протягом року Методисти НМЦ 

 

 

2.13. Проект «Національна мережа Шкіл 

сприяння здоров’ю» (на базі             

СЗОШ № 7, НВК № 7, СЗОШ № 8, 

НВК № 10, колегіуму, СЗОШ № 29, 

ліцею № 17, гімназії № 2). 

Протягом року Методисти НМЦ 

 

 

2.14. Програма Intel «Навчання для 

майбутнього» (навчальні заклади 

міста). 

Протягом року Методисти НМЦ 

 

 

2.15. Всеукраїнський проект «Інтелект 

України» (на базі СЗОШ № 1,              

НВК № 2, НВО № 5, НВК № 6, 

СЗОШ № 6, СЗОШ № 7, НВК № 9, 

НВК № 10, колегіум, ліцей № 17, 

ЗОШ № 24, НВО № 1, НВК № 31). 

Протягом року Методисти НМЦ 

 

 

3. Забезпечення методичного 

супроводу впровадження нових 

Державних стандартів. Організація 

роботи методичних угрупувань 

відповідно до плану роботи НМЦ 

Протягом року Думанська Г.В. 

 

4. Провести моніторинги якості 

освіти: 

   

4.1. Міжнародного та Всеукраїнського 

рівнів: 

- новостворених підручників.  

За планом МОН 

України 
Методисти НМЦ 

 

4.2. Моніторинг  рівня знань, умінь і 

навичок з фізики у 8-х класах.  

Березень  Плаксій Г.Б.  

4.3. Моніторинг рівня знань, умінь і 

навичок учнів 10-х класів з 

інформатики. 

Березень Басовський М.Г.  

4.4. Моніторинг стану ведення 

документації шкільних бібліотек. 

Березень-квітень Петрук Н.О.  

4.5. Моніторинг навчальних досягнень 

учнів 3-х класів з англійської мови 

(розвиток мовлення). 

Квітень-травень Кулакова Л.О.  

4.6. Моніторинг фізичного розвитку 

учнів основної групи з фізичної 

культури загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Травень Погоржельський Е.Т.  

4.7. Моніторинг реалізації Концепції 

національно-патріотичного 

виховання. 

Травень Лєпіхова Н.В.  

4.8. Моніторинг державної підсумкової 

атестації. 

Травень-червень Щур О.П.  



4.9. Моніторинг готовності дітей 

старшого дошкільного віку до 

навчання у школі. 

Травень -червень Марчук Т.М.  

4.10. Моніторинг результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

математики. 

Серпень  Щур О.П.  

VIІ. Робота з педагогічними керівниками кадрами та громадкістю 

1. Семінари для директорів 

навчальних закладів:  
  

1.1. Стратегія управління якістю освіти в 

навчальному закладі. 

Лютий Дупляк Т.В. 

Думанська Г.В. 
 

1.2. Інноваційний розвиток сучасного 

навчального закладу: досвід, пошуки, 

практика, здобутки. 

Квітень Дупляк Т.В. 

Думанська Г.В. 

 

2. Семінари для завідуючих 

дошкільними навчальними 

закладами: 

   

2.1. Організація національно-

патріотичного виховання в 

дошкільному навчальному закладі. 

Травень Дупляк Т.В. 

Мельник І.М. 

 

3. Семінари для заступників 

директорів з навчально-виховної 

роботи початкових класів з 

питань: 

   

3.1. Науково-методичний супровід 

формування шкільного освітнього 

простору сучасного закладу освіти.   

 

Лютий 

Думанська Г.В., 

Петричко І.П. 

 

 

3.2. Самооцінювання професійної 

діяльності педагога як інструмент 

зростання педагогічної майстерності. 

 

Квітень 

Думанська Г.В., 

Петричко І.П. 

 

 

4. Семінари для заступників 

директорів з виховної роботи  з 

питань: 

   

4.1. Ведення документації з організації 

соціального захисту дітей пільгових 

категорій у загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

Лютий 

Лєпіхова Н.В. 

Барабаш- 

Тимофієва О.П. 

 

4.2. Формування професійної мобільності 

заступника директора з виховної 

роботи. 

Березень Лєпіхова Н.В. 

 

4.3. Управління інноваційними 

процесами в умовах формування  

виховного простору 

загальноосвітнього навчального 

закладу. 

Квітень Лєпіхова Н.В. 

 

5. Семінари для заступників 

директорів з навчально-виховної 

роботи  та науково-методичної 

роботи з питань: 

   

5.1. Модернізація системи методичної 

роботи в умовах реформування 

освіти. 

Січень 
Дупляк Т.В., 

Думанська Г.В. 

 



 

5.2. Використання хмарних технологій в 

процесі управління навчальним 

закладом. 

Березень 
Дупляк Т.В., 

Думанська Г.В. 

 

VІIІ. Фінансово-господарська діяльність 

1. Виконання рішень виконавчого 

комітету Хмельницької міської ради 

та розпоряджень міського голови, 

наказів управління освіти та 

розпоряджень начальника управління 

освіти. 

Постійно Спеціалісти відділу 

 

2. Ознайомлення працівників з 

поточними нормативно-правовими 

документами. 

Постійно Спеціалісти відділу 

 

3. Надання відповідей на листи 

фінансового управління, 

департаменту освіти і науки ОДА, 

департаменту економіки. 

Постійно Спеціалісти відділу 

 

4. Аналіз і контроль виконання 

кошторисів витрат по загальному і 

спеціальному фонду в розрізі КЕКВ 

та КФКВ. 

Постійно 

 

Спеціалісти 

відділу 

 

5. Моніторинг цін по закупівлі 

продуктів харчування в закладах. 
Щомісячно  

 

Спеціалісти відділу 

 

6. Приймання та перевірка фінансової 

та статистичної звітності, 

формування зведених звітів. 

Постійно 

 

Спеціалісти відділу 

 

 

7. Здійснення тематичних, планових та 

раптових перевірок в підвідомчих 

закладах згідно затверджених 

графіків перевірок. 

Протягом 

півріччя 

Спеціалісти відділу  

8. Приймання та перевірка балансів з 

додатками від установ освіти та 

складання зведеного балансу 

управління освіти за 2015 рік та І 

квартал 2016 року. 

Січень, 

квітень  

 

Спеціалісти відділу 

 

9. Формування основних показників 

фінансово-господарської діяльності 

закладів освіти та здача в департамент 

економіки за 2015 рік. 

Січень  

Спеціалісти 

відділу 

 

10. Формування зведеної інформації про 

виконання «Програм соціально-

економічного та культурного 

розвитку по галузі «Освіта» за 2015 

рік. 

Січень  

Спеціалісти 

відділу 

 

11. Формування постійного кошторису 

на 2016 рік за КФКВ   всіх закладів 

освіти та зведені форми, заповнення 

та друкування кошторисів, планів 

асигнувань та лімітних довідок. 

В терміни після 

затвердження ЗУ 

«Про Державний 

бюджет на  

2016 рік » 

Спеціалісти відділу  

12. Складання плану по мережі, штатах і 

контингентах закладів освіти на 2016 

рік по КФКВ. 

Січень  

Спеціалісти відділу  



 

13. Перевірка та затвердження  

уточнених кошторисів, розшифровок 

до кошторису за 2015 рік; звірка 

даних з УДК  у м. Хмельницькому. 

Січень  

Спеціалісти відділу  

14. Складання звіту про виконання плану 

по мережі, штатах і контингентах 

закладів освіти за 2015 рік по КФКВ. 

Січень  

Спеціалісти відділу  

15. Участь в нарадах з керівниками 

навчальних закладів. Проведення 

нарад і семінарів з головними 

бухгалтерами навчальних закладів. 

Січень-червень 

Спеціалісти 

відділу 

 

16. Участь в засіданні комісії по 

встановленню премій, надбавок 

керівникам навчальних закладів. 

Щомісячно 

до 25 числа 

Спеціалісти 

відділу 

 

17. Приймання та перевірка графіків 

відпусток за 2015-2016 навчальний 

рік працівників освіти та розрахунок 

потреби коштів на виплату 

відпускних та матеріальної допомоги 

на оздоровлення. 

Травень  

Спеціалісти відділу  

ІX. Організаційно-масові заходи 

1. Новорічне свято біля міської ялинки. 04 січня Дупляк Т.В.  

2. Фестиваль «Зимові візерунки» 

пам’яті Ю.Гурєєва». 
21-27 січня Пилипак М.М. 

 

3. Заходи щодо відзначення Дня 

Соборності України. 
22 січня Лєпіхова Н.В.  

4. Заходи щодо відзначення Дня пам'яті 

героїв Крут. 
29 січня Лєпіхова Н.В.  

5. Заходи до Міжнародного  дня рідної 

мови. 

15- 22 лютого 

 
Лєпіхова Н.В.  

6. Заходи до Дня пам’яті героїв 

Небесної сотні. 

19-20 лютого 

 
Лєпіхова Н.В.  

7. Міські змагання з шахів «Біла тура» 

серед  учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста. 

Лютий Пилипак М.М.  

8. Свято-вистава «Вінок Кобзареві» для 

учнів шкіл міста. 
08 березня Лєпіхова Н.В.  

9. V Всеукраїнський дитячо-юнацький 

фестиваль-конкурс юних вокалістів 

«Пісня над Бугом». 

23 березня Пилипак М.М.  

10. Заходи в рамках проведення 

місячника екологічного виховання. 
Квітень Лєпіхова Н.В.  

11. Змагання «Старти надій» серед учнів 

7 класів  в залік 68-ї  Спартакіади 

школярів міста. 

Квітень Пилипак М.М.  

12. Заходи до Дня  пам'яті та 

примирення. 
08 травня Лєпіхова Н.В.  

13. Святковий концерт «Вам, переможці, 

слава і хвала». 
05 травня Пилипак М.М.  

14. Заходи до Дня  перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні. 
04-09 травня Лєпіхова Н.В.  

15.  Заходи до Дня Європи в Україні.  19 травня Лєпіхова Н.В.  

16. Загальноміська урочиста лінійка 

«Випускник – 2016». 
Травень Дупляк Т.В.  



 

17. Свято останнього дзвоника в 

навчальних закладах міста. 
Травень Дупляк Т.В.  

18. Заходи присвячені Міжнародному 

Дню захисту дітей. 
01 червня Лєпіхова Н.В.  

X. Контроль за діяльністю навчальних закладів 

1. Вивчити стан індексації шкільної 

документації на відповідність 

номенклатурі справ навчального 

закладу. 

Лютий 

 
Мисик М.Я. 

 

2. Вивчити стан роботи безпеки 

життєдіяльності та попередження 

дитячого травматизму в навчальних 

закладах у 2015 році. 

Лютий 
Барабаш- 

Тимофієва О.П. 

 

3. Стан виховної роботи в групах 

продовженого дня. 
Лютий 

Лепіхова Н.В. 

Петричко І.П. 

 

4. Про результати проведення міського 

конкурсу-захисту методичних 

розробок на обласну педагогічну 

виставку «Дошкільна освіта – 2016». 

Лютий Марчук Т.М. 

 

5. Вивчити стан харчування учнів груп 

продовженого дня. 

Лютий - 

березень 
Ремізок Т.Г. 

 

6. Стан викладання фізики у 7-х класах.  Лютий-березень Плаксій Г.Б.  

7. Організація змістовного дозвілля під 

час весняних канікул 2015 - 2016 

навчального року в загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних 

закладах. 

Березень Лепіхова Н.В. 

 

8. Моніторинг рівня знань, умінь і 

навичок учнів 10-х класів з 

інформатики. 

Березень Басовський М.Г. 

 

9. Вивчити систему роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів  

щодо попередження злочинності і 

правопорушень серед учнівської 

молоді. 

Березень Мисик М.Я. 

 

10. Стан проведення обліку продовження 

навчання та працевлаштування 

випускників 9-х та 11-х класів                 

2016 року. 

Березень Шеремета С.О. 

 

11. Дієвість внутрішнього моніторингу 

освітнього процесу в дошкільному 

навчальному закладі (за результатами 

державної атестації дошкільних 

навчальних закладів). 

Березень Марчук Т.М. 

 

12. Стан викладання біології в 7 класах.  Березень Парфенюк А.В.  

13. Про стан проведення 

профорієнтаційної роботи.  
Березень Князюк І.В. 

 

14. Стан викладання української мови у 

10 класах.   
Квітень Князюк І.В. 

 

15. Моніторинг  рівня знань, умінь і 

навичок з фізики у 8-х класах. 
Квітень Плаксій Г.Б. 

 

16. Про стан викладання історії у 6-х 

класах.  
Квітень Дейнега О.О. 

 



 

17. Вивчити стан харчування дітей 

пільгових категорій у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

Квітень Ремізок Т.Г. 

 

18. Стан викладання інформатики в 7-х 

класах.  
Квітень Басовський М.Г. 

 

19. Про стан здійснення моніторингових 

досліджень в дошкільному 

навчальному закладі: визначення 

рівня готовності дітей до школи, 

фізкультурно-оздоровчої роботи в 

дошкільному навчальному закладі. 

Квітень Марчук Т.М. 

 

20. Вивчення стану ведення кадрової 

документації в загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

Квітень - 

травень 
Пасічник Н.П. 

 

21. Вивчення стану роботи із 

зверненнями громадян в 

загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

Квітень - 

травень 
Качур О.П. 

 

22. Про хід підготовки до організації 

оздоровлення та відпочинку 

школярів у 2016 році.  

Травень Шеремета С.О. 

 

23. Про результативність освітнього 

процесу за освітніми лініями 

Державного стандарту дошкільної 

освіти. 

Травень Марчук Т.М. 

 

24. Моніторинг реалізації Концепції 

національно-патріотичного 

виховання. 

Травень Лєпіхова Н.В. 

 

25. Моніторинг стану ведення 

документації шкільних бібліотек.  
Травень Петрук Н.О. 

 

26. Стан викладання української мови у 

3 класах.  
Травень Петричко І.П. 

 

27. Про хід атестації педагогічних 

працівників  

м. Хмельницького у 2015 - 2016 

навчальному році. 

Травень Дупляк Т.В. 

 

28. Моніторинг фізичного розвитку 

учнів основної групи з фізичної 

культури загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

Травень Погоржельський Е.Т. 

 

29. Моніторинг навчальних досягнень 

учнів 3-х класів з англійської мови 

(розвиток мовлення). 

Травень Кулакова Л.О. 

 

30. Стан формування базових знань з 

математики в учнів 6-их класів. 
Травень Щур О.П. 

 

31. Стан викладання англійської мови  у 

7-х класах.   

 

Червень 

 

Кулакова Л.О. 

 

 

 

 

В. о. начальника управління освіти    Т. Дупляк 

 

 


