
Звіт  

про роботу управління освіти 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

за I півріччя 2017 року 

  

Одним із пріоритетних напрямів  спільної роботи Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації та управління освіти є збереження та 

удосконалення мережі дошкільних навчальних закладів та груп, яка щороку 

розвивається з урахуванням потреб сім’ї. 

Усього в районі функціонує 85 навчальних закладів різного типу і форм 

власності, де діють 695 груп, у яких станом на 01.07.2017 року здобувають 

дошкільну освіту 14624 дітей ( на 01.09.2016  - 14529; на 01.01.2017 -14322). 

Реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти в районі  

забезпечують навчальні заклади: 73 комунальних дошкільних навчальних 

закладів; 1 відомчий (Державного управління справами Президента України);   3 

приватні дошкільні навчальні заклади (Країна дитинства, Планета дитинства, 

Академія сучасної освіти);  5 комунальних   навчально-виховних комплекси;     2 

приватних навчально-виховних комплекси (ТОВ «НВК «Антошка», НВК 

«Гармонія»); одна дошкільна група при гімназії «Столиця» . 

Дошкільні навчальні заклади району забезпечують доступність дошкільної 

освіти дітям, які зареєстровані в інших районах та приїхали з інших регіонів 

України (391), а також 13 дітям іноземцям, батьки яких працюють у 

Дніпровському районі. 

У районі на 100 місцях виховується 119 дітей (розрахункова потужність  

становить 12218 місць на 14624 дітей). Водночас вивчення фактичного стану 

відвідування дітей по групах показало, що середнє відвідування дітей по району 

не перевищує нормативної наповнюваності. 

З метою запровадження різних форм залучення малюків до здобуття 

дошкільної освіти всі ДНЗ приймають дітей як на повний день, так і на 

короткотривале перебування, організована робота різновікових, родинних груп, 

які працюють в ДНЗ №№ 409, 591, 559, 361 «Софія» (вальдорфська), НВК 

«Монтессорі». Завдяки цьому охоплення п’ятирічних дітей (4652) дошкільною 

освітою в районі становить 100%.  

У новому 2017-2018 навчальному році сплановано відновити групи в ДНЗ 

№№ 243, 438, 441, 453, 461, 471, 671, 680. 

Для покращення умов при наданні послуг з дошкільної освіти та створення 

додаткових місць у дошкільному навчальному закладі № 566 за Проектом 

«Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСI» на 01.09.2017 року буде 

відновлено 4 групи для 80 дітей, що фінансуються через Німецький банк 

розвитку. 

Рішенням Київської міської ради від 23 лютого 2017 року № 950/1954 «Про 

передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної 

громади міста Києва єдиному претенденту на право оренди» нежитлове 

приміщення на вулиці Плеханова, 6-а (ДНЗ №220) передано в оренду Товариству 



з обмеженою відповідальністю «Кристал Едюкейшн Груп» для розміщення 

приватного дошкільного навчального закладу. 

Закінчено роботи по відновленню будівлі дошкільного навчального закладу 

підрозділу НВК 141 «ОРТ», відкриття якого призначено на 23 серпня 2017 року. 

У дошкільних навчальних закладах виховують та навчають дітей понад 

1400  педагогів, серед яких 55 % мають повну вищу освіту, 43 % - базову вищу. У 

I півріччі 2017 року підвищили свій фаховий рівень 246 працівників ДНЗ та 12 

медичних сестер.  

Разом з тим, останнім часом кількість вакансій серед педагогічного 

персоналу значно зросла і становить: серед вихователів - 100 осіб, музичних 

керівників - 20 осіб, є вакансії серед  медичних сестер - 7 осіб.  

На виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 

21.09.2016 №674-к «Про проведення атестації керівників та педагогічних 

працівників навчальних закладів та установ освіти міста Києва» проатестовано 21 

завідувача на відповідність займаній посаді.  

За звітний період підвищили свій фаховий рівень 112 працівників ДНЗ. 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників у 

дошкільних навчальних закладах атестовано 246 педагогів. Залишається не 

вирішеним питання підготовки медичних сестер з дієтичного харчування. 

На постійному контролі залишається питання організації харчування  дітей 

у дошкільних навчальних закладах.  

Розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 20.10.2016 «Про встановлення розміру батьківської плати за 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних 

комплексах та школах - дитячих садках» встановлена батьківська плата в 

залежності від режиму харчування та  типу дошкільного закладу у розмірі 70% від 

загальної суми. Вартість харчування однієї дитини в день в ясельних групах 

дошкільних навчальних закладах становить від 14.22 грн. до 23.67 грн, в садових 

групах від 21.76 грн. до 31.71 грн. 

У відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» організовано 

безкоштовне харчування для 1779 дітей пільгових категорій, а саме: 249 дітей, 

батьки яких служили в АТО; 98 дітей із малозабезпечених сімей; 1396 дітей, що 

потребують корекції фізичного та розумового розвитку, діти з малими та 

затухаючими формами туберкульозу; 16 дітей інвалідів; 20 дітей сиріт. 

Для 637 дітей із багатодітних сімей встановлена знижка в оплаті за 

харчування 50 %. 

У I півріччі 2017 році управлінням освіти забезпечувалось повноцінне 

харчування. Певні труднощі виникли із постачанням продуктів харчування через 

збільшення цін на овочі, фрукти, цукор. Недопостачання цих продуктів 

унеможливило виконання в повному об’ємі норм харчування. Виконання норм 

харчування в середньому за півріччя становить 95%.   

Для вимірювання якості освіти в дошкільних навчальних закладах району у 

1 півріччі 2017 року проведено ряд заходів: державну атестацію ДНЗ №№ 361 

«Софія» (вальдорфська), 461, 481, 53, 701, в ході якої всі заклади показали 



достатній рівень роботи та визнані атестованими; дні управління освіти, які 

відбулися в ДНЗ №№ 433 «Дивосвіт», 515 «Березняки», 444, 446, 244.  

За підсумками роботи зроблені висновки та надані пропозиції щодо 

виявлених недоліків.   

Оперативний контроль здійснювався з різних питань роботи закладів: 

безпечні умови перебування дітей в ДНЗ; медичний та психологічний супровід та 

захворюваність; стан роботи у спеціальних і санаторних ДНЗ; надання додаткових 

освітніх послуг; моніторинг якості дошкільної освіти.  

З метою реалізації завдань Базового компоненту, освітньої програми 

виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» у районі проведено 

ряд методичних заходів для забезпечення особистісного зростання кожної дитини. 

Науково-методичний супровід творчо працюючих педагогів забезпечувався 

шляхом проведення професійних конкурсів, виставок.  

На виконання основних завдань міської комплексної цільової програми 

«Освіта Києва. 2016-2018» та річного плану роботи управління освіти 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації відділом з питань 

загальної середньої освіти постійно проводилась робота над вирішенням питань 

оптимізації та розвитку мережі загальноосвітніх навчальних закладів району, 

створення належних умов для задоволення освітніх потреб населення (у тому 

числі дітей, батьки яких переселилися з тимчасово окупованих територій та 

територій, на яких проводиться антитерористична операція), рівного доступу до 

якісної освіти, охоплення учнів навчанням, впровадження різних форм навчання 

(індивідуальної, вечірньої, заочної, екстернатної), профілізації школи ІІІ ступеня, 

підготовки та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х та 9-х класів, 

забезпечення випускників загальноосвітніх навчальних закладів Дніпровського 

району документами про освіту, готовності навчальних закладів до впровадження 

нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої 

освіти, медичного забезпечення, якісного харчування учнів загальноосвітніх 

начальних закладів. 

Станом на 01.07.2017 року проведено 5 нарад керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів, на яких були розглянуті питання атестації педагогічних 

працівників та керівників навчальних закладів, зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2017 році, порядку закінчення 2016-2017 навчального року, 

прийому дітей до 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, охоплення 

навчанням дітей і підлітків шкільного віку, економного й раціонального 

використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, 

створення безпечних умов перебування учнів у навчальних закладах, 

комплектування інклюзивних класів, проведення державної підсумкової атестації, 

організації якісного харчування та медичного супроводу учнів (вихованців), 

організації роботи зі зверненнями громадян, заходів безпеки в літній період тощо. 

У 2016-2017 навчальному році відповідно до освітнього рівня та 

особливостей учнівського контингенту до мережі закладів освіти району входить 

58 загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності, у яких 

навчається 33085 учнів. З них 55 закладів комунальної та 3 приватної форми 

власності, у тому числі за типом: середні загальноосвітні школи – 20; 



спеціалізовані школи – 16; гімназії – 3; ліцеї – 3;навчально-виховні комплекси – 

12; школи-інтернати – 3; вечірні школи – 1. 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів району забезпечує 

доступність і якість освіти відповідно до вимог суспільства, що динамічно 

розвивається, запитів громадськості та потреб держави. 

Відділ з питань загальної середньої освіти тримає на контролі питання 

охоплення учнів загальноосвітніх навчальних закладів навчанням. Створено 

належні умови для здобуття загальної середньої освіти для 1019 учнів, батьки 

яких переселилися з тимчасово окупованих територій та територій, на яких 

проводиться антитерористична операція (з них: 62 учні з Автономної Республіки 

Крим та 957 учнів зі східних регіонів України), що становить 3,1 % від загальної 

кількості учнів Дніпровського району. 

На виконання Положення про золоту медаль «За високі досягнення у 

навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799,  99 випускників 11-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів Дніпровського району нагороджені 

Золотою медаллю (2016 рік – 89, 2015 рік – 109), 51 випускник нагороджений 

Срібною медаллю (2016 рік - 53, 2015 рік – 55). 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 22.12.2009  

№ 1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків 

шкільного віку», Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

05.01.2015 № 01 «Про посилення контролю за охопленням навчанням дітей і 

підлітків шкільного віку у м. Києві», управління освіти Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 12.01.2015 № 07 «Про посилення 

контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку в 

Дніпровському районі м. Києва» відділ з питань загальної середньої освіти тримає 

на контролі питання охоплення учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

навчанням. 

У I півріччі 2017 році в Дніпровському районі не охоплено навчанням 6 

учнів (у 2016 році – 12, у 2015 році – 6) та повернуто до навчання 4 учні (у 2016 

році – 4, у 2015 році – 6). 

У загальноосвітніх навчальних закладах району створено належні умови для 

задоволення освітніх потреб населення, впроваджено різні форми навчання: денна 

(усі загальноосвітні навчальні заклади району); індивідуальна (організовується з 

урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров’я дітей); 

вечірня (ВСШ № 4); заочна (ВСШ №4); екстернат (СШ № № 234, СЗШ №№ 195, 

201, ВСШ № 4). 

На базі СЗШ № 81 м. Києва організоване навчання у формі екстернату для 

осіб, що проживають на тимчасово окупованій території в Автономній Республіці 

Крим, місті Севастополі та у місцях проведення антитерористичної операції в 

Донецькій і Луганській областях. Крім того, організовано навчання для учнів, які 

знаходяться на довготривалому лікуванні в Київській міській дитячій клінічній 



лікарні № 2 (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 201 м. Києва). 

На контролі управління освіти перебувало питання профільного навчання. 

Профільним навчанням охоплений 2212 учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів району. Поглиблено вивчають предмети 17499 учнів. 

У загальноосвітніх навчальних закладах Дніпровського району організовано 

збалансоване харчування дітей відповідно до вікових норм, регламентованих 

чинним законодавством. 

Станом на 26.05.2017 року в районі гарячим харчуванням охоплено                  

21331 учень, з них безкоштовним – 14593 учні. 

Організовано одноразове безкоштовне гаряче харчування: учнів 1-4 класів – 

14012 учнів; дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

малозабезпечених сімей 5-11 класів – 152 учні; учнів 5-11 класів з числа дітей із 

сімей учасників антитерористичної операції та дітей із сімей загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операції, учнів із сімей киян, які загинули або 

померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 

отриманих під час участі у Революції Гідності – 295 учнів; дітей з особливими 

освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, – 13 

учнів; дітей-інвалідів – 121 учень.  

Крім того, 6738 учнів харчуються за кошти батьків та 14458 учнів вживають 

буфетну продукцію. На виконання наказу управління освіти Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 16.01.2016 № 28 «Про 

проведення атестаційної експертизи навчальних закладів в 2017 році» у І півріччі 

2017 року державну атестацію пройшли Комунальний навчальний заклад 

«Навчально-виховний комплекс № 141 «Освітні ресурси та технологічний 

тренінг» міста Києва (дошкільний навчальний заклад – школа І ступеня – 

спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та 

інформаційних технологій – технологічний ліцей)», навчально-виховний 

комплекс № 30 «ЕкоНад» (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням іноземних мов – гімназія) м. Києва, Комунальний навчальний заклад 

«Навчально-виховний комплекс «Струмочок» міста Києва (дошкільний 

навчальний заклад – школи І ступеня)».      

У районі працює 4383 педагогічних працівників: у загальноосвітніх 

навчальних закладах – 2687 осіб, у дошкільних навчальних закладах – 1696 осіб. 

У закладах освіти учителів-методистів – 412, старших учителів – 545,  вчителів, 

які мають звання "Заслужений вчитель України" – 4, "Заслужений працівник 

освіти України" – 9, «Відмінник освіти» – 249, кандидатів наук – 6. 

Вищу освіту мають  94,3 % педагогічних працівників району. 

Директорський корпус навчальних закладів району нараховує 143 

керівника: директорів загальноосвітніх навчальних закладів – 58, завідувачів 

дошкільних навчальних закладів – 77; директорів позашкільних навчальних 

закладів – 8.  

У 2017 році переукладаються контракти з 40 керівниками навчальних 

закладів. Станом на 03.07.2017 відкрито 5 вакантних посад керівників навчальних 



закладів, з яких 3 у дошкільних навчальних закладах та 2 у загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

Діяльність районного науково-методичного центру здійснювалася за такими 

основними напрямами: науково-методичне забезпечення системи дошкільної та 

загальної середньої освіти; інформаційно-методичний супровід навчальних 

закладів і педагогічних працівників; консультування педагогічних працівників з 

проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, 

досягнень психолого-педагогічних наук; залучення педагогів до дослідної, 

експериментальної діяльності. 

Протягом І півріччя 2017 р. методистами РНМЦ було проведено ряд 

методичних заходів для педагогів навчальних закладів району. 

Атестація педагогічних кадрів – одне з важливих питань методичної роботи 

в районному науково-методичному центрі. 

За звітний період на рівні атестаційних комісій ІІ та ІІІ рівнів було 

проатестовано 457 педпрацівників, з них: на відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» – 313; присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 149; присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 1 

Атестовано на відповідність раніше присвоєному званню: «учитель-

методист» –80; «старший учитель» – 84; «вихователь-методист» –7; «старший 

вихователь» – 4;«практичний психолог-методист» – 1; «керівник гуртка-

методист» – 1. 

Присвоєно педагогічне звання: «учитель-методист» – 37; «старший 

учитель» – 77; «вихователь-методист» – 22; «старший вихователь» – 40; «керівник 

гуртка-методист» – 2. 

Відповідають займаній посаді: керівники ЗНЗ – 14; завідувачі ДНЗ – 19; 

заступники керівників ЗНЗ – 41; методисти РНМЦ – 1. 

За результатами проведення районного туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2017» у номінаціях «Біологія», «Інформатика», «Музичне 

мистецтво», «Початкова освіта» та районного конкурсу «Інноваційний урок 

фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» 25 січня 

2017 року було проведено свято – Церемонія нагородження переможців районних 

конкурсів педагогічної майстерності. Відзначаючи професіоналізм та педагогічну 

майстерність у викладанні навчальних предметів та вихованні учнів було 

відзначено педагогічних працівників району, які взяли участь у цих конкурсах. 

Переможці районного туру взяли участь у міському турі конкурсу. 

Управління освіти та районний науково-методичний центр приділяє 

особливу увагу роботі з обдарованою молоддю. 

У січні-квітні 2017 року вихованці закладів освіти району брали участь  

у міському, республіканському етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади та 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН. У червні 2017 р. методистами РНМЦ було проведено моніторинг 

результатів цих змагань.     

На ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні закладів 

освіти Дніпровського району вибороли 509 призових місць. Найкращі результати: 



гімназія № 191 ім. П. Тичини – 76 переможців, Русанівський ліцей – 69, 

Технічний ліцей – 58, НВК № 167 – 57 . 

Із метою забезпечення належної організації зовнішнього незалежного 

оцінювання у Дніпровському районі м. Києва було призначено відповідальних за 

організацію та проведення ЗНО, затверджено мережу пунктів проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання на базі 14 загальноосвітніх навчальних 

закладів Дніпровського району, для роботи на яких районним науково-

методичним центром спільно з Київським регіональним центром оцінювання 

якості освіти було залучено більше 700 педагогічних працівників. Для цих 

педагогічних працівників було проведено відповідне навчання.  

Протягом І півріччя 2017 року було забезпечено участь 

одинадцятикласників навчальних закладів району в апробації тестових завдань 

зовнішнього незалежного оцінювання з різних предметів. 

Апробаційне тестування проводилося з метою відбору якісних завдань для 

майбутніх тестів. У Дніпровському районі було забезпечено участь в 

апробаційному ЗНО з іноземних мов учнів 11-х класів НВК  №  30  «Домінанта»  

(англійська мова),  НВК  №  167  (німецька мова),  НВК № 176 (іспанська мова).  

Для організованого проведення 01 та 08 квітня 2017 року пробного ЗНО-

2017  у Дніпровському  районі  було  створено  5 пунктів  тестування  на  базі  СШ 

№ 31, СШ № 65, СЗШ № 128, НВК № 176, СЗШ № 184, СЗШ № 258.  
Згідно наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в 
Дніпровському районі проводиться електронний запис дітей до дошкільних 
навчальних закладів. 

Супровід здійснюється методистом науково-методичного центру у співпраці 

з координаційним центром Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. Для 
покращення та вдосконалення роботи з електронною чергою дітей до дошкільних 
навчальних закладів були призначені відповідальні особи згідно наказу по 
дошкільному навчальному закладу, з якими був проведений інструктаж. Створено 

графік надання консультативної допомоги.  
Значне місце у роботі з педагогічними кадрами займає також науково-

методичний супровід інноваційної діяльності. За координації та методичної 
підтримки РНМЦ у І півріччі 2017 року 34 загальноосвітніх та 4 дошкільних 

навчальних заклади району реалізовували 12 експериментальних програм 
регіонального рівня та 12 – всеукраїнського рівня, 17 загальноосвітніх навчальних 
закладів вдало впроваджували в навчально-виховний процес результати 14 
експериментальних програм. Школи району працювали також за всеукраїнськими 

науково-педагогічними проектами «Росток» (8 ЗНЗ), «Інтелект України» (6 ЗНЗ), 
«Розвивальне навчання» (1 ЗНЗ), «Освіта для сталого розвитку» (1 ЗНЗ), 
«Культура добросусідства» (2 ЗНЗ).  

З метою забезпечення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в 

дошкільний та загальноосвітній простір у 2016-2017 навчальному році в 

навчальних закладах Дніпровського району функціонують інклюзивні групи та 

класи: для дошкільників з особливими потребами організовано роботу 

інклюзивної групи у ДНЗ № 515 «Березняки»; для дітей шкільного віку у 7 



загальноосвітніх навчальних закладах функціонують 23 класи з інклюзивним 

навчанням, в яких налічується 56 дітей з особливими освітніми потребами, з них 

51 дитина з тяжкими порушеннями мовлення, 4 - з порушенням опорно-рухового 

апарату, 1 – із розладами аутичного спектру; у штатних розписах ЗНЗ 

передбачено 11,5 ставок асистентів вчителів. 

У цих закладах запроваджено системний кваліфікований психолого-

педагогічний супровід дітей, які перебувають на інклюзивному навчанні, та їх 

батьків. Враховуючи індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності 

дітей з особливими освітніми потребами, учням надається додаткова корекційна 

допомога, здійснюється психолого-педагогічне супроводження психологами, 

логопедами, соціальними педагогами. Асистенти вчителя разом із педагогічними 

працівниками організовують навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, 

використовуючи різноманітні форми роботи та запроваджуючи ефективні форми 

їх проведення.  

Протягом звітного періоду представники адміністрації, фахівці, педагогічні 

працівники навчальних закладів району взяли участь у міській науково-

практичній конференції «Впровадження у практику діяльності спеціальної школи 

авторської програми «Розвиток психомоторики та сенсорних процесів у дітей з 

порушенням розумового розвитку з використанням елементів системи 

Монтессорі», II Міжнародній конференції по проблемам аутизму, семінарі-

практикумі «Розроблення індивідуальної програми розвитку дитини в умовах 

інклюзивного середовища», були учасниками круглого столу з досвіду роботи 

чеських колег на базі Інституту педагогіки НАПН України, серії вебінарів від 

організації «Ми разом», он-лайн конференції «Відкриваючи двері» тощо.   

У 2017 році школи району брали участь у міжнародних проектах та 

програмах (FLEX, “Talking Cultures”, AIESEC, DSD-шкіл, eTwinning та ін. – 

всього майже 50 програм), співпрацювали з 59 зарубіжними навчальними 

закладами 18 країн ближнього та дальнього зарубіжжя, 58 міжнародними 

громадськими організаціями та дипломатичними представництвами, українською 

діаспорою 3 країн світу. Шість шкіл району – НВК № 141 «ОРТ», НВК № 30 

«ЕкоНад», гімназія № 191 ім. П.Г.Тичини, Гуманітарна гімназія «Гармонія», НВК 

«Монтессорі», НВК № 176 – беруть участь в міжнародних освітніх проектах як 

Асоційовані школи ЮНЕСКО (ПАШ). 

З метою надання можливості реалізації спільних проектів з європейськими 

школами забезпечено участь учнів та вчителів гімназії № 191 ім. П.Г. Тичини та 

НВК № 167 у програмі E-Twinning.  

У І півріччі 2017 року за сприяння управління освіти у навчальних закладах 

Дніпровського району було проведено ряд заходів із залученням міжнародних 

партнерів. 

У рамках постійної співпраці з Британською радою («British Consul»), 

видавництвами Оксфордського університету («Oxford University Press») та 

Кембриджського університету («Cambridge University Press») у загальноосвітніх 

навчальних закладах проведено семінари та круглі столи з питань якісного 

навчання учнів англійської мови вчителями загальноосвітніх навчальних закладів. 



У червні 2017 року у районі було організовано роботу літніх мовних таборів 

відповідно до загальнонаціонального проекту, який стартував у 2015 році за 

ініціативи Міністерства освіти і науки України (наказ № 1379 від 29.12.2015 «Про 

здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів»). 

У результаті проведеної роботи було визначено 26 базових навчальних 

закладів, в яких були відкриті літні мовні табори за окремими програмами.  

У роботі таборів було задіяно 181 вчитель іноземних мов загальноосвітніх 

навчальних закладів району, 6 волонтерів, серед яких були носії мови, 

старшокласники та випускники, психологи, вчителі інших предметів. 1670 учнів 

мали можливість спілкуватися іноземною мовою з однолітками, вчителями, 

волонтерами у невимушеній дружній атмосфері. 

Управлінням освіти та районним науково-методичним центром спільно з 

навчальними закладами проводилась робота з організації та методичної допомоги 

в роботі літніх мовних таборів. 

Основними напрямами діяльності відділу виховної роботи у І півріччі 2017 

року були: розвиток та удосконалення системи виховної роботи та позашкільної 

освіти; духовний розвиток особистості, національне, патріотичне виховання; 

естетичне виховання, художня творчість; екологічне виховання, природоохоронна 

робота; туристсько-краєзнавча робота; науково-технічна творчість учнівської 

молоді; трудове виховання; дозвілля школярів, зайнятість у позаурочний час; 

правова освіта і виховання; профілактика правопорушень, бездоглядності, 

безпритульності серед дітей; формування здорового способу життя підростаючого 

покоління; організація змістовного відпочинку та оздоровлення дітей в 

канікулярний час;  розвиток державно-громадського управління освітою.  

Найголовніші події I півріччя 2017 року: X районні змагання з техніки 

пішохідного туризму у закритому приміщенні «Стежка випробувань» 

(18.02.2017); X районний етап міського огляду-конкурсу дитячих театральних 

колективів навчальних закладів «Срібне джерело» (лютий – березень 2017);          

Х районний фестиваль м’якої іграшки міського огляду-конкурсу «Іграшковий 

вернісаж»; аматорський турнір з боулінгу серед школярів Дніпровського району 

«Кубок КосМікс» весна 2017»; районний чемпіонат з черлідингу (лютий – 

березень 2017); районний етап міського конкурсу серед старшокласників 

«Київський вальс» (травень 2017 року); районний конкурс-огляд роботи загонів 

юних інспекторів руху (квітень 2017); районний етап Всеукраїнської військово-

патріотичної гри «Сокіл «Джура» (травень 2017), рій «Дніпро» Технічного ліцею 

здобули перемогу у ІІ (міському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») серед роїв учнів навчальних 

закладів міста Києва; районний фестиваль нагородження «Крила натхнення – 

2017»; районне свято з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей та 

відкриття дитячих оздоровчих таборів з денним перебуванням на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів (01.06.2017 року); ІІІ районний фестиваль 

краси та творчості «Дніпровська паняночка - 2017» (19.06.2017 року) для 

вихованців дитячих оздоровчих таборів з денним перебуванням на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів. 



У Дніпровському районі у червні 2017 працювало 9 таборів відпочинку з 

денним перебуванням на базі навчальних закладів: №№ 65, 128, 158, 180, 182, 

228, 258, 265, НВК «Домінанта», в яких відпочило 786 дітей (у 2016 році - 9 

таборів, в них – 676 дітей; у 2015 році - 10 таборів, в них – 809 дітей). Вартість 

путівки на 2017 рік становила 698 грн. 76 коп. 59 дітей пільгових категорій 

отримали відпочинок на безоплатній основі, серед них: 20 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 6 дітей із малозабезпечених сімей, 2 дітей 

з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних 

класах, 4 дітей з інвалідністю та 24 дитини із числа дітей із сімей учасників 

антитерористичної операції. 

Присвоєно звання «Народний художній колектив» колективам Станції юних 

техніків – центру науково-технічної творчості молоді - «Конструювання м’якої 

іграшки» (керівник гуртка - Відмінник освіти України Л.Межена) «Чарівні 

візерунки» (керівник гуртка - методист, Відмінник освіти України    Г.Ігнатуша), 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Оранта» (керівник гуртка 

- Відмінник освіти України Н.Івахова), Центру дитячо-юнацької творчості - студії 

декоративно-прикладного мистецтва «Світлиця-Арт» (керівник О.Єршова), 

ансамблю танцю «Мрія» (керівники О.Куранова, Т.Буднік); почесне звання 

«Зразковий художній колектив» колективам Станції  юних   техніків   –   центру   

науково - технічної   творчості  молоді   «Керамічна майстерня: декор» (керівник 

гуртка Н.Давиденко), «Художня кераміка» (керівник гуртка С.Довгаль) та Центру 

дитячо-юнацької творчості «Намалюю щастя» (керівник О.Єськова) та 

вокальному ансамблю «Намистечко» (керівник О.Яриновська). Підтверджено 

почесне звання «Зразковий художній колектив» хореографічному ансамблю 

«ВеснАдія» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  

№ 246 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови (художній 

керівник Н.Устінова). 

Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017 № 3 «Про Програму 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік» та згідно річного 

плану закупівель товарів і послуг управління освіти Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації на 2017 рік в навчальних закладах проводилися 

роботи в І півріччі 2017 року:   

Заміна вікон на енергоефективні у 32 навчальних закладах на загальну суму 

4725,5 тис. грн.: у 15 дошкільних навчальних закладах №№ 192, 243, 247, 311, 

438, 441, 473, 503, 535, 559, 655, 671, 672, 675, 688; у 17 загальноосвітніх 

навчальних закладах  СЗШ №№ 4, 66, 81, 146, 158, 180, 182, 184, 201, 224, 228, 

258, НВК №№ 30 «ЕкоНад», 183 «Фортуна», НВК «Домінанта», спеціалізованій 

школі-інтернаті № 14, спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті № 18. 

Капітальний ремонт покрівель у 9 навчальних закладах на загальну суму 

1488,5 тис. грн.: у 1 загальноосвітньому навчальному закладі – СШ № 125; у 8 

дошкільних навчальних закладах – № 247, 297, 438, 452, 453, 582, 670, 671. 

Капітальний ремонт фасадів у 5 навчальних закладах на загальну суму 

1666,1 тис. грн.: у 2 дошкільних навчальних закладах №№ 433 «Дивосвіт», 474;у 3 



загальноосвітніх навчальних закладах СШ № 234, СЗШ № 66, НВК № 209 

«Сузір’я».   

Капітальний ремонт приміщень:  у 7 дошкільних навчальних закладах № 

296, 311, 319, 368, 404, 437, 688 на загальну суму 1000,0 тис. грн.; у 12 

загальноосвітніх навчальних закладах СШ №№ 31, 98, 125, 129, 188, 246, НВК 

№№ 30 «ЕкоНад», 176, гімназії № 191 ім. П.Г. Тичини, Русанівському ліцеї, СЗШ 

№№ 99, 146 на загальну суму 1582,1 тис.грн.; 1 позашкільному навчальному 

закладі - Центрі дитячої та юнацької творчості на суму 148,3 тис. грн. 

Капітальний ремонт місць загального користування у 12 дошкільних 

навчальних закладах № 247, 297, 433, 447, 471, 485, 559, 655, 691, 616, 671, 672 на 

суму 1439,4 тис. грн., гімназії № 136 на суму 345,5 тис. грн. 

Капітальний ремонт стадіонів у 2 загальноосвітніх навчальних закладах: 

НВК № 183 «Фортуна», СШ № 31 на суму 1454,0 тис. грн. 

Капітальний ремонт асфальтового покриття у 4 дошкільних навчальних 

закладах № 296, 404, 441, 501 на загальну суму 395,7 тис. грн. 

Капітальний ремонт пралень у 4 дошкільних навчальних закладах № 192, 

485, 616, 691 на загальну суму 240,0 тис. грн. 

Капітальний ремонт тіньових навісів у 2 дошкільних навчальних закладах 

№ 404, 566 на суму 194,8 тис. грн. 

У першому півріччі  2017 року проведено модернізацію матеріально-

технічної бази навчальних закладів шляхом забезпечення сучасним обладнанням, 

меблями та інвентарем, а саме: портомийка – 5 680 грн; 465 парт, 930 стільців  – 

415 245 грн; меблі для дошкільних навчальних закладів ( стільці дитячі, ліжка з 

матрацами, шафи роздягальні, стінка дитяча)  – 359,4 тис. грн. 


