
Про підсумки розвитку
 дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти 

у 2020/2021 навчальному році 
та пріоритетні завдання 

в умовах модернізації змісту освітньої діяльності 
закладів освіти громади на шляху децентралізації і 
підготовки до впровадження Державного стандарту 

базової середньої освіти 
у 2021/2022 навчальному році





Мережа закладів 
освіти

Название 
графика

2008 2009 2010 2011

50

120



1-4 класи 5-9 класи 10-11 класи
класів учнів класів учнів класів учнів

85 1903 101 2189 32 568

У ЗЗСО навчалось 4660 учнів у 218 класах-комплектах

У ЗДО навчалося 1229 дітей у 64 групах

ЗДО Дошкільні підрозділи 

ЗЗСО
груп дітей груп дітей

33 652 31 577

Кількісний склад ЗЗСО та 
ЗДО



Заклади позашкільної 
освіти



• директора – 3 ставки (КЗ «Дергачівський ліцей №2», КЗ «Дергачівський ліцей №4», КЗ «Козачолопанський ліцей»), 

• заступника директора з навчально-виховної роботи – 1 ставка (КЗ «Безруківський ліцей»), 

• вчителів іноземної мови (англійської) – 3 ставки (КЗ «Дергачівський ліцей № 1 ім. Д.Бакуменка», КЗ «Козачолопанський 
ліцей», КЗ «Прудянський ліцей»), 

• математики – 3 ставки (КЗ «Дергачівський ліцей № 1 ім. Д.Бакуменка», КЗ «Дергачівський ліцей №4», КЗ 
«Козачолопанський ліцей»), 

• фізики – 0,5 ст. (КЗ «Дергачівський ліцей № 3»), 

• української мови та літератури – 1 ставка (КЗ «Безруківський ліцей»), 

• інформатики – 1 ставка (КЗ «Прудянський ліцей»), 

• інструктора з фізичної культури – 1 ставка (Дергачівський ЗДО «Сонечко»), 

• асистента вчителя – 1 ставка (КЗ «Цупівська гімназія»), 

• практичного психолога – 1 ставка (КЗ «Козачолопанський ліцей» та Дергачівський ЗДО «Лелеченька»), 

• вихователя – 2,58 ставка (КЗ «Безруківський ліцей», Дергачівський ЗДО № 1 «Калинка», Прудянський ЗДО «Ялинка»), 

• музичного керівника – 1 ставки (Прудянський ЗДО «Ялинка»), 

• вихователь-методист –  0,5 ставки (Прудянський ЗДО «Ялинка»), 

• вчитель-логопед – 0,5 ставки (Прудянський ЗДО «Ялинка»), 

• керівник гуртка – 2 ставки (Дергачівський БДЮТ),

• тренера-викладача зі спортивного орієнтування – 1 ставка  спорту (Дергачівська дитячо-юнацька спортивна 
школа),

• тренера-викладача з велосипедного спорту (Дергачівська дитячо-юнацька спортивна школа),

• сестри медичної старшої ЗДО – 1 ставка (КЗ «Токарівський ліцей»), 

• сестри медичної – 3 ставки (КЗ «Дергачівський ліцей № 1 ім. Д.Бакуменка», Прудянський ЗДО «Ялинка», КЗ «Цупівська 
гімназія» та КЗ «Токарівський ліцей»), 

• сестри медичної з дієтичного харчування – 0,25 ставки (КЗ «Великопроходівський ліцей», КЗ «Козачолопанський 
ліцей»),

• помічника вихователя – 1,5 ставки (Дергачівський ЗДО «Лелеченька»)

• слюсара-електрика – 0,25 ставки (Дергачівський ЗДО «Лелеченька»)

• кухаря – 2 ставки КЗ «Дергачівський ліцей № 3»)

• робітника по обслуговуванню приміщень – 1 ставка (КЗ «Дергачівський ліцей № 3»).

Вакансії







«Учитель року – 2021»
• номінація «Українська мова та література» 

– Алфьорова Ольга Миколаївна (КЗ «Русько-
Лозівський ліцей»); 

– Жиляєва Альона Володимирівна  
(КЗ «Великопроходівський ліцей»).

• номінація «Математика» 

– Мулікова Марина Юріївна (КЗ «Русько-
Лозівський ліцей»);

– Мельник Сергій Олексійович (КЗ «Цупівська 
гімназія»);

– Надолішна Ірина Вікторівна 
(КЗ «Великопроходівський ліцей»).



номінація «Математика»
Мельник Сергій 
Олексійович 

(КЗ «Цупівська гімназія»)  

номінація «Українська мова та література» 
Алфьорова Ольга Миколаївна 
(КЗ «Русько-Лозівський ліцей»)

Переможці І туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2021»



ІV Фестиваль «добрих практик» 
освітян Харківщини 

«Майстри педагогічної справи 
презентують»



«Кращий вихователь 
Харківщини»

• номінація «Вихователь-новатор» 
– Важинська Юлія Геннадіївна (КЗ «Слатинський 
ліцей») – переможець;

• номінація «Вихователь дітей різновікової 
групи» 
– Бєлоус Надія Вячеславівна (Прудянський ЗДО 
«Ялинка») – переможець, 
– Онопрієнко Юлія Миколаївна (КЗ «Слатинський 
ліцей») – лауреат;

• номінація «Вихователь дітей старшого 
дошкільного віку»
– Котенко Ірина Василівна («Козачолопанський ЗДО 
«Сонях») – переможець, Мельник Інна 
Володимирівна («Козачолопанський ЗДО «Сонях») – 
лауреат.



«Кращий вихователь 
Харківщини»



Дошкілля

Інклюзивн і групи 

- Дергачівських ЗДО № 1 «Калинка» (2 групи для 
4 дітей), 

- Дергачівських ЗДО № 3 «Сонечко» (2 групи для 
3 дітей), 

- Дошкільний підрозділ КЗ «Слатинський ліцей (1 
група для 1 дитини), 

- Дошкільний підрозділ Дергачівської початкової 
школи № 1 (1 група, 1 дитина).





Початкова освіта



Діти с 
партами
коридорами



Підвищення фахової 
майстерності вчителів 

НУШ



Педагогіка партнерства 
– основа НУШ



Дистанційне навчання



Відеоконференції

Зворотній зв’язок з учнями



Стратегії розвитку закладів 
загальної середньої та дошкільної 

освіти



Наші медалісти



Високий результати ЗНО – 
від 190 до 200 балів



Високий результати ЗНО – 
від 190 до 200 балів



Випускники, які набрали високі 
бали за ЗНО з декількох 

предметів 
Войнов Дмитрій, випускник Дергачівського ліцею №2, 

–  2 

Руда Софія, випускниця Токарівський ліцею – 3, 

Бургард Іван, випускник Дергачівського ліцею № 4 – 4

КЗ «Дергачівський ліцей № 4» 
за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання увійшов до 100 кращих закладів загальної 
середньої освіти Харківської області



І 
місце

І 
місце

ІІ місце

Руда 
Софія
КЗ 

«Токарівський 
ліцей», 

вихованка 
Дергачівського 

БДЮТ

Покусай 
Єлізавета

КЗ 
«Дергачівський 
ліцей №3»,
вихованка 

Дергачівського 
БДЮТ

Цебенко 
Юлія
КЗ 

«Дергачівський 
ліцей №2», 
вихованка 

Дергачівського 
БДЮТ

Переможці ІІ обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт  учнів-членів МАН 

України у 2020/2021 н.р.



ІІІ 
місце

ІІІ 
місце

ІІІ місце

Ковальчук Діана
КЗ 

«Дергачівський 
ліцей №3», 
вихованка 

Дергачівського 
БДЮТ

Вовченко
Катерина

КЗ 
«Дергачівський 
ліцей №3», 
вихованка 

Дергачівського 
БДЮТ

Котенко
Катерина

КЗ 
«Козачолопанський 

ліцей»

Переможці ІІ обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт  учнів-членів МАН 

України у 2020/2021 н.р.



Науково-дослідницька діяльність  
учнів 

та вихованців закладів освіти 
громади• Міжнародна науково-практична конференція учнів-членів 

Малої академії наук «Україна очима молодих» 

• Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс «МАН-

Юніор Ерудит»;

• Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник»;

• Всеукраїнський конкурс молодіжних проектів з 

енергоефективності «Енергія і середовище»;

• обласна учнівська науково-практична конференція 

Харківського територіального відділення Малої академії 
наук України;

• Школа особистого розвитку



Співпраця із закладами 
та установами Харківської області

• Комунальний заклад «Харківська обласна Мала академія 
наук Харківської обласної ради»;

• Комунальний заклад «Харківський обласний Палац 
дитячої та юнацької творчості»;

• Харківське відділення Національної спілки письменників 
України, 

• Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних 
туристів» Харківської обласної ради, 

• Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 
• Харківський національний педагогічний університет імені 
Г.С.Сковороди, 

• Харківський національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут».



Наші спортсмени



40 конкурсів
2632 

учасника
647 перемог



Міжнарод
ні

Всеукраїнс
ькі

Облас
ні

Місце
ві

4

Взяли 
участь 59 
вихованців

Отримано
 9 

перемог

20 12 4

Взяли 
участь 39 
вихованців

Взяли 
участь 206
вихованців

Взяли 
участь 146 
вихованців

Отримано
21

перемогу

Отримано
 64

перемоги

Отримано
 139 

перемог

Досягнення Дергачівського БДЮТ



Вручення одноразової грошової 
винагороди обдарованим дітям 

та учнівській молоді
• Фото з нагородження!!!!



Виховання – 
невід’ємна складова освітнього 

процесу



Відзначення 
пам’ятних та ювілейних дат



Відзначення 
пам’ятних та ювілейних дат



Музейна робота



«Пізнай себе, свій рід, свій 
нарід»



День Європи



Юна принцеса – 2021 



Слобожаночка – 2021 



День захисту дітей



«Дергачівський інклюзивно-ресурсний 
центр «Без меж» Дергачівської міської ради

- корекційні заняття (10 осіб),
- консультації батьків (35 осіб) 
- вчителі і вихователі (18 осіб)

Практичний психолог, 
вчитель-реабілітолог, 
вчитель-дефектолог, 
вчитель-логопед



Санітарний регламент



- Дергачівська початкова школа №1, 
- КЗ «Дергачівський ліцей № 3», 

- Дергачівський ЗДО № 1 «Калинка»,
- Дергачівський ЗДО № 2 «Лелеченька»,

- Дергачівський ЗДО № 3 «Сонечко»



- для учнів 1-4 класів – не більше 18 грн.
- для вікової групи від 1 до 3 років з 9, 10,5, 12-годинним 

перебуванням у закладі – 38,50 грн;
- для вікової групи від 3 до 6 років 9, 10,5, 12-годинним 

перебуванням у закладі – 58,50 грн;
- для вікової групи від 3 до 6 років (з 6-годинним 

перебуванням у закладі) – 35,00 грн).



Харчування



Пільгові категорії 
ЗЗСО 170 учнів 5-11 
класів 





РОБОТА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В 
УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

80% забезпечення вакцинації 
педпрацівників





• Каразін
• Обдаровані 
• Служба у справах дітей Мячекова 
маріна комісія 0969732050

• Служба молоді новини





І Міжнародний фестиваль мистецтв 
«Золото Єгипту 2021» 



Міжнародний дистанційний фестиваль-
конкурс «ЧУБИНСЬКИЙFEST»

І місце
Хореографічні 

колективи «КРУТЬ-
ВЕРТЬ» і  «ArtDance» 

Дергачівського БДЮТ
 (керівник  Позднякова 

І.О.) 



Міжнародний фестиваль-конкурс талантів 
ФІНАЛ «EUROPEAN TALENT SHOW

Хореографічний колектив   
«ArtDance» Дергачівського БДЮТ

 (керівник  Позднякова І.О.) 



Європейський міжнародний фестиваль-конкурс 
талантів «EUROPEAN KIDS AWARDS» 

хореографічний 
гурток «Golden Lion» 
Дергачівського 
БДЮТ (керівник  
Гненна І.П.) 



Фінальний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу 
науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» 

ІІ місце
Гузенко 
Нікіта

Вихованець гуртка «Судномоделювання» Дергачівського 
БДЮТ, 

керівник Єфімов В.В. Номінація «Моделі суден», робота 
«Мідель галіону»



Всеукраїнська природоохоронна акція 
«Горлиця звичайна — птах року 2020»

І місце
Гагіна 

Катерина

ІІ місце 
Березовська Дар’

я

ІІІ місце 
Кучерявенко 
Вікторія

ІІІ місце
Кучерявенко 

Кіра 
Вихованці гуртка «Художнє слово» 

Дергачівського БДЮТ,  
керівник Гузійова Н.М.



Всеукраїнська природоохоронна акція 
«Горлиця звичайна — птах року 2020»

І місце
Калашник 
Марина 

Вихованка гуртка «Жар-птиця» 
Дергачівського БДЮТ,  
керівник Гужва А.О.



Всеукраїнська природоохоронна акція 
«Горлиця звичайна — птах року 2020»

ІІ місце
Піщуліна 
Ульяна

Вихованці образотворчого гуртка  Дергачівського БДЮТ,  
керівник Піщуліна А.О.

ІІ місце
Піщулін 
Матвій 

Малюнок 
«Пташина сім’

я»

Малюнок
«Маленький 
але гордий»



Фінальний етап Всеукраїнського конкурсу 
декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край»

І місце 
Малець Єлизавета,

вихованка 
Дергачівського 

БДЮТ

ІІІ місце 
Маслій Вероніка,

вихованка 
Дергачівського 

БДЮТ



Фінальний етап Всеукраїнського 
новорічно-різдвяного конкурсу 

«Новорічна композиція»

ІІІ місце
Маслій 
Владис
лав 

Робота 
«Казкові 
чари 
зими»

Вихованець гуртка «Декоративно-ужиткове 
мистецтво» Дергачівського БДЮТ, керівник 

Маслій С.І.



Фінальний етап Всеукраїнського новорічно-
різдвяного конкурсу «Новорічна композиція»

ІІІ місце
Кучерявенко 
Вікторія

Робота 
«Зимове 
адажіо»Вихованка гуртка «Флористика» Дергачівського 

БДЮТ, керівник Гузійова Н.М.



Фінальний етап Всеукраїнського новорічно-
різдвяного конкурсу «Новорічна композиція»

ІІІ місце
Бондаренко 
Мирослава

 КЗ 
«Козачолопанський 

ліцей» 

Робота «Хатинонька-
ялинонька»



Всеукраїнський конкурс робіт юних 
фотоаматорів «Моя Україно!»

І, ІІ місце
Семенець Ірина

 КЗ «Дергачівський 
ліцей №2» 

Фоторобота «Погляд 
ящірки»

Фоторобота «Повний 
місяць»



Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу 
науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» 

І місце
Карпенко 
Артем 

І місце
Матющенк

о 
Артур 

Вихованці гуртка «Авіамоделювання» Дергачівського БДЮТ, 
керівник Машкін Р.С. Номінація «Авіаційні моделі», робота 

«Пілотажно-тренувальний біплан»



Переможець обласного етапу Всеукраїнської 
виставки-конкурсу «Український сувенір»

Вихованець гуртка «Валяна казка» Дергачівського БДЮТ, 
керівник Тріскач О.Я.

Сорокін 
Тимур 

Робота 
«Курка»



Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 
декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край»

І місце 
Сорокін Тимур,
вихованець 

Дергачівського БДЮТ



Переможець обласного етапу Всеукраїнської 
виставки-конкурсу «Український сувенір»

Вихованець гуртка «Юний майстер» Дергачівського БДЮТ, 
керівник Бабенко М.М.

Ражик 
Павло 

Робота 
«Веселий 
козак»



Обласний відкритий фестиваль дитячої художньої 
творчості «Таланти третього тисячоліття»

І місце 
Борщ Дарина ,

вихованка гуртка «Домісолька» 
Дергачівського БДЮТ, керівник 
Щербак І.Г. Номінація «Вокальне 

мистецтво», 
виступ «А може ти…»



Обласна акція «Молодь – за здоровий 
спосіб життя»

І місце 
Мірошніченко Вероніка 

Робота «Назустріч 
вітру»

Вихованка гуртка «Декоративно-ужиткове 
мистецтво» Дергачівського БДЮТ, керівник 

Зимоніна О.М.



Обласна акція «Молодь – за здоровий 
спосіб життя»

І місце 
Гайдаржи Єлизавета

Малюнок «Біг заради 
життя»

КЗ «Прудянський ліцей» 
керівники Калініченко Н.В. та Свічкар І.С.
Номінація «Образотворче мистецтво»



Обласне свято дитячої творчості 
«Жива вода - Дельта»

І місце 
Мірошніченко Вероніка 

Робота «Небезпечний 
красень»

Вихованка гуртка «Декоративно-ужиткове 
мистецтво» Дергачівського БДЮТ, керівник 

Зимоніна О.М.



Обласна виставка писанкарства 
«Різдвяна писанка»

І місце
Калашник Марина

Вихованка гуртка «Жар-птиця» 
Дергачівського БДЮТ,  керівник Гужва А.О.

робота «Коляд, 
коляд, 

колядниця»



Обласна виставка писанкарства 
«Різдвяна писанка»

І місце
Самойлов Єгор 

Вихованець гуртка «Юний майстер» 
Дергачівського БДЮТ,  керівник Бабенко 

М.М.

робота «Божий син 
народився»



Обласна виставка писанкарства 
«Різдвяна писанка»

І місце
Руденко Аліна 

Вихованка гуртка «Історичне 
краєзнавство» 

Дергачівського БДЮТ,  керівник Лобойко 
Т.П.

робота «Різдвяне 
мереживо»



Переможниця обласного етапу Всеукраїнської 
краєзнавчої експедиції учнівської молоді 

«Моя Батьківщина – Україна» 

Спольнік Валерія, КЗ «Козачолопанський ліцей»,  вихованка 
гуртка «Історичне краєзнавство» Дергачівського БДЮТ ,  керівник 

Лобойко Т.П.
Номінація «З попелу забуття», робота «Багрич Микола Ілліч» 



Переможниця обласного етапу 
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції 
учнівської молоді «Моя Батьківщина – 

Україна» 

Котенко Катерина, КЗ «Козачолопанський ліцей»,  вихованка 
гуртка «Історичне краєзнавство» Дергачівського БДЮТ ,  керівник 

Лобойко Т.П.
Номінація «З попелу забуття», робота «Він брав Берлін» 



Переможниця обласного етапу 
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції 
учнівської молоді «Моя Батьківщина – 

Україна» 

Андрущенко Катерина, КЗ «Козачолопанський ліцей»,  вихованка 
гуртка «Краєзнавство» Дергачівського БДЮТ ,  керівник Щеголєва-

Кравченко Н.А. Номінація «Географія рідного краю», робота 
«Плодові і ягідні культури саду» 



Переможниця обласного етапу 
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції 
учнівської молоді «Моя Батьківщина – 

Україна» 

Дигало Яна, КЗ «Козачолопанський ліцей»,  керівник Дигало І.О. 
Номінація «З попелу забуття», робота «З їхніх маленьких історій і 
складається грандіозна, різнобарвна картина Другої Світової 

війни» 



Переможниці обласного етапу Всеукраїнської 
краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна» 

КЗ  «Слатинський ліцей»,  керівник Гацман Н.В.
Номінаціїя «З попелу забуття», робота «Подвиги, що 

залишаються у віках» 

Панченко 
Вікторія 

Скринник 
Марія



ХV Всеукраїнська філософська історико-
краєзнавча конференція учнівської молоді

 «Пізнай себе, свій рід, свій нарід»



Обласна військово-патріотична акція 
учнівської та студентської молоді
«Слобожанські дзвони Перемоги»

Вихованці гуртка «Історичне краєзнавство» Дергачівського 
БДЮТ, 

учні КЗ «Козачолопанський ліцей»  керівник Лобойко Т.П.
Напрям «Фільмотека пам'яті », 

робота «Бої за селище Козача Лопань жовтень 1941-серпень 1943 
рр.» 



Абсолютні переможці районної заочної 
історико-краєзнавчої    експедиції

  «Видатні люди та місця Дергачівщини»

Маслій Владислав, 
вихованеця гуртка «Юні 

екскурсоводи» Дергачівського 
БДЮТ , учень КЗ 

«Дергачівський ліцей №2» з 
роботою «Дергачівська 
родина Лисенків – 

винахідники та інженери-
фізики». Керівник гуртка 

Кологойда С.П.

Котенко Катерина, 
вихованка гуртка «Історичне 

краєзнавство» 
Дергачівського БДЮТ , 

учениця КЗ 
«Козачолопанський ліцей» з 
роботою «Пам’ятаю про 
прадіда ». Керівник гуртка 

Лобойко Т.П.


