
Відділ позашкільної освіти 

1 Реалізація заходів 
щодо збереження 
мережі позашкільних 
навчальних закладів 

Забезпечити належне 
функціонування 
позашкільних навчальних 
закладів 

Збереження мережі 
позашкільних навчальних 
закладів 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Виховання та 
позашкільна освіта» 

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 

Міський конкурс майстерності 
педагогічних працівників 
позашкільних навчальних 
закладів «Джерело творчості» 

Січень - 
лютий 

Ткаченко В.В. 

«Дні відкритих дверей» у 
позашкільних навчальних 
закладах 

Вересень, 
листопад 

Ткаченко В.В. 

Урочистості до Дня 
працівників позашкільної 
освіти «З Україною в серці» 

Листопад Ткаченко В.В. 

2 Виявлення, 
підтримка та 
розвиток вихованців  
за науково-технічним 
напрямом 

Забезпечити участь дітей 
і учнівської молоді в 
міських, всеукраїнських 
та міжнародних заходах з 
науково-технічної 
творчості 

Першість міста Києва з 
авіамоделей для польотів у 
приміщенні: вільнолітаючі 
моделі; радіокеровані та 
кордові моделі  

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Виховання та 
позашкільна освіта» 

Січень-лютий Ткаченко В.В. 

Чемпіонат міста Києва з 
автомодельного спорту в класі 
трасових моделей:  
Вантажівка, G33 - екіпажна 
гонка,  (старша вікова група); 
Ретро, ES24 - екіпажна гонка 
(молодша вікова група) 

Березень Ткаченко В.В. 

Першість міста Києва з 
судномодельного спорту - 
кімнатні моделі 
(старша вікова група) 
(молодша вікова група) 

Березень Ткаченко В.В. 



Першість міста Києва з 
судномодельного спорту на 
відкритій водоймі 
(молодша вікова група) 

Травень Ткаченко В.В. 

Першість міста Києва з 
авіамодельного спорту в класі 
вільнолітаючих моделей 

Жовтень Ткаченко В.В. 

Конкурс юних конструкторів, 
інженерів, винахідників 

Листопад-
грудень 

Ткаченко В.В. 

Фестиваль технічної творчості Січень-лютий Ткаченко В.В. 

Міський конкурс з 
радіоелектронного 
конструювання 

Грудень Ткаченко В.В. 

Початкове технічне 
моделювання 

Березень Ткаченко В.В. 

Інформатика 

Київський відкритий 
фестиваль повітряних зміїв  
«Змієрія - 2017» 

Березень-
квітень 

Травень 

Ткаченко В.В. 

Ткаченко В.В. 

3 Залучення дітей до 
позашкільної 
діяльності 

Забезпечити організацію 
дозвілля під час канікул, 
проведення новорічних та 
різдвяних свят 

Свято Святого Миколая для 
дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського 
піклування 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Виховання та 
позашкільна освіта» 

19 грудня Батечко О.В. 
Ткаченко В.В. 

Новорічні та різдвяні святкові 
заходи для дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки 
загальноосвітніх навчальних 
закладів міста Києва 

Грудень Ткаченко В.В. 



Організація загальноміських 
заходів на осінніх, зимових та 
весняних канікулах 

Березень 
Жовтень 
Грудень 

Ткаченко В.В. 

Сприяти проведенню 
науково-практичних 
семінарів, тренінгів, 
«круглих столів», 
конференцій з метою  
підвищення професійної 
компетентності педагогів, 
які працюють з   
талановитими дітьми та 
молоддю 

Координація, організація та 
участь у проведенні 
навчальних тренінгів, науково-
практичних конференцій, 
семінарів, «круглих столів» з 
питань позашкільної освіти та 
виховання 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Виховання та 
позашкільна освіта» 

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 
Сергеєв О.М. 
Мельник С.Б. 

Забезпечити соціально – 
педагогічну, психолого-
педагогічну підтримку 
дітей «групи ризику» 
через розвиток програм 
канікулярного відпочинку 
та зайнятості в системі 
позашкільної освіти 

Соціально-психологічний 
супровід дітей «груп ризику»  

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Виховання та 
позашкільна освіта» 

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 

Збереження пріоритету 
безоплатності позашкільної 
освіти, рівного доступу дітей 
до творчих об'єднань 
позашкільних навчальних 
закладів, дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 
Розширення мережі гуртків, 
секцій у загальноосвітніх 
навчальних закладах 

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 
Мельник С.Б. 

4 Інформування 
учнівської та 
студентської молоді з 
питань 
євроатлантичної 
інтеграції 

Забезпечити участь 
учнівської та 
студентської молоді в 
освітніх і наукових 
програмах, проектах, 
конкурсах та фестивалях 
міжнародних організацій і 
фондів 

Участь дітей у міських, 
всеукраїнських, міжнародних 
конкурсах, змаганнях, 
фестивалях тощо, відповідно 
до затверджених 
Міністерством освіти і науки 
України планів та заходів 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Виховання та 
позашкільна освіта» 

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 
Батечко О. В. 
Бабінець С.І. 



5 Використання 
науково-технічного, 
історичного 
потенціалу столиці 

Продовжити співпрацю 
позашкільних навчальних 
закладів з вищими 
навчальними закладами, 
науковими установами 
НАН України, науковими 
установами АПН 
України, музеями, 
громадськими 
організаціями, щодо 
організації науково-
технічної, дослідницької 
роботи з дітьми столиці 

Співпраця позашкільних 
навчальних закладів з вищими 
навчальними закладами, 
науковими установами НАН 
України, науковими 
установами АПН України, 
музеями, громадськими 
організаціями, щодо 
організації науково-технічної, 
дослідницької роботи з дітьми 
столиці 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Виховання та 
позашкільна освіта» 

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 

Забезпечити розробку та 
апробацію міських 
цільових проектів 
«Музейна справа як 
фактор соціалізації дітей 
та молоді у виховному 
просторі Києва». 
Використовувати під час 
навчально-виховного 
процесу в ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ 
інноваційні музейні 
програми в рамках 
освітніх проектів для 
дітей 

Міський огляд музеїв при 
навчальних закладах міста 
Києва 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Виховання та 
позашкільна освіта» 

Вересень-
листопад 

Ткаченко В.В. 

Атестація музеїв при 
навчальних закладах міста 

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 

Міський конкурс віртуальних 
екскурсій учнівської молоді   
м. Києва 

Квітень Ткаченко В.В. 

Музейний квест Лютий Ткаченко В.В. 

Інтерактивні екскурсії 
«Експонат розповідає» 

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 

6 Розвиток 
інтелектуальних 
видів спорту в 
системі освіти 

Забезпечити проведення 
спортивно-масових 
заходів із шахів 

Кубок Київського міського 
голови Віталія Кличка з шахів 
«Кришталева тура» серед 
учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів столиці 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Виховання та 
позашкільна освіта» 

Січень-
червень 

Ткаченко В.В. 
Мельник С.Б. 

Першість міста Києва з шахів 
серед збірних команд районів 
міста Києва 

Березень Ткаченко В.В. 
Мельник С.Б. 



Першість міста Києва з шахів 
серед учнів початкових класів 
ЗНЗ м. Києва 

Жовтень Ткаченко В.В. 
Мельник С.Б. 

Використовувати години 
гурткової роботи для 
організації занять з 
інтелектуальних видів 
спорту в ЗНЗ   

Розширення мережі гуртків з 
інтелектуальних видів спорту 
в ЗНЗ 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Виховання та 
позашкільна освіта» 

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 
Мельник С.Б. 

7 Створення 
освітнього простору 
взаємодії ЗНЗ, ПНЗ 
та ДЮСШ 

Забезпечити взаємодію 
ЗНЗ комунальної  
власності територіальної 
громади міста Києва та 
ДЮСШ комунальної, 
приватної власності, 
спортивних клубів, що є 
членами федерацій 
офіційно визнаних видів 
спорту щодо 
використання спортивних 
споруд та приміщень ЗНЗ 
для проведення 
навчально-тренувальних 
занять відповідно до 
вимог чинного 
законодавства  

Розширення мережі гуртків з 
інтелектуальних видів спорту 
в ЗНЗ 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Виховання та 
позашкільна освіта» 

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 
Мельник С.Б. 

Забезпечити створення 
умов для збереження 
єдиного освітнього 
простору у взаємодії 
позашкільної освіти  з 
різними рівнями освіти 

Співпраця ДЮСШ  та ЗНЗ 
щодо використання  
спортивних споруд та 
приміщень ЗНЗ для 
проведення навчально-
тренувальних занять 
відповідно до вимог чинного 
законодавства 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Виховання та 
позашкільна освіта» 

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 
Мельник С.Б. 

8 Національно-
патріотичне 
виховання дітей та 
молоді 

Забезпечити реалізацію 
положень Концепції 
національно-
патріотичного виховання 

Заходи до Дня Соборності 
України 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 

Січень Ткаченко В.В. 

Міський семінар-практикум з 
питань туристсько-краєзнавчої  

Січень Ткаченко В.В. 



дітей та молоді шляхом 
впровадження освітніх 
проектів та програм, 
спрямованих на 
виховання патріотичних 
якостей, національної 
гідності дітей та молоді 
(наказ Міністерства 
освіти  України від 
16.06.2015 № 641 «Про 
затвердження Концепції 
національно-
патріотичного 
виховання дітей і молоді, 
Заходів щодо реалізації 
Концепції національно-
патріотичного виховання 
дітей 
і молоді та методичних 
рекомендацій щодо 
національно-
патріотичного виховання 
y ЗНЗ»)   

роботи та національно-
патріотичного виховання для 
педагогів м. Києва 

«Виховання та 
позашкільна освіта» 

Заходи з вшанування пам’яті 
Героїв Небесної Сотні 

20 лютого Ткаченко В.В. 

Проведення ІІ-го етапу 
Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») 

Травень Ткаченко В.В. 

ХVІ міський конкурс читців 
поезії Т.Г. Шевченка  

Березень Ткаченко В.В. 

Проведення заходів до Дня 
Конституції України 

Червень Ткаченко В.В. 

Урочистості до Дня захисника 
України 

Жовтень Ткаченко В.В. 

Урочистості до Дня Гідності 
та Свободи 

Листопад Ткаченко В.В. 

Забезпечити реалізацію 
Національно-
патріотичного проекту 
учнівської молоді столиці 
«Нам Україна вище над 
усе!»  

Реалізація військово-
патріотичного проекту 
учнівської молоді столиці 
«Нам Україна вище над усе!» 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Виховання та 
позашкільна освіта» 

Січень- 
Грудень 

Ткаченко В.В. 

Фестиваль-конкурс «Честь та 
звитяга» 

Жовтень Ткаченко В.В. 

Забезпечити проведення 
заходів національно-
патріотичного 
спрямування 

Заходи з відзначення Дня 
вшанування учасників 
бойових дій на території 
інших держав 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Виховання та 
позашкільна освіта» 

Лютий Ткаченко В.В. 

Урочистості з вручення 
паспортів громадянина 
України  
16-ти річним юнакам і 

Серпень Ткаченко В.В. 



дівчатам у День Державного 
Прапора України 

Проведення міського свята 
до Дня української писемності 
та мови спільно з 
Всеукраїнським товариством 
«Просвіта»  
ім. Т.Шевченка 

Листопад Ткаченко В.В. 

Заходи щодо відзначення 
звільнення  України та 
звільнення  міста Києва від 
нацистських загарбників 

Жовтень Ткаченко В.В. 

Заходи до Дня партизанської 
слави 

Вересень Ткаченко В.В. 

9 Розвиток державно-
громадського 
управління освітою 

Сприяти розвитку мережі 
дитячих громадських 
об’єднань, учнівського 
самоврядування; 
підтримувати дитячі 
соціальні ініціативи 

Навчально-оздоровчий збір 
лідерів учнівського 
самоврядування навчальних 
закладів міста 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Виховання та 
позашкільна освіта» 

Березень, 
грудень 

Ткаченко В.В. 

Сприяти створенню та 
реалізації медіа-проекту 
учнівської молоді м. 
Києва «Україна — єдина 
країна» 

Проведення тематичних 
проектів учнівської молоді 
столиці 

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 

Забезпечити проведення 
заходів щодо реалізації 
державно-громадського 
управління освітою 

Міська конференція 
старшокласників 

Квітень Ткаченко В.В. 

Спортивний вихідний лідерів 
учнівського самоврядування 
навчальних закладів Києва 

Травень Ткаченко В.В. 

Заходи до Дня місцевого 
самоврядування 

Грудень Ткаченко В.В. 



10 Модернізація та 
утримання на 
належному рівні 
матеріально-
технічної та 
навчально-
методичної бази 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Оновити матеріально-
технічну та навчально-
методичну базу кабінетів 
"Захист Вітчизни" 

Придбання комплектів 
плакатів для кабінетів 
"Захист Вітчизни" 

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Загальна середня 
освіта» 

Протягом 
року 

Ткаченко В.В. 
Мельник С.Б. 

Управління професійної освіти 

Відділ професійної освіти 

1 Модернізувати 
ресурси професійно-
технічних 
навчальних закладів 
як  закладів 
європейської столиці 

Збереження закладів 
професійно-технічної 
освіти та  підготовка 
кваліфікованих 
робітників за вимогами 
потреб ринку праці: 
- заробітна плата та 
нарахування на заробітну 
плату; 
- продукти харчування; 
оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв; 
- соціальне забезпечення 
учнів; 
- придбання обладнання; 
- інші видатки 

Вдосконалення мережі 
навчальних закладів 
професійно-технічної освіти з 
врахуванням модернізації 
матеріально-технічної бази та 
потреб ринку праці.  

Недопущення відключення  
від тепло-, енерго-, 
водопостачання навчальних 
закладів.  

Забезпечення продуктами 
харчування учнів соціально-
захищених категорій   

МКЦП 
 «Освіта Києва. 2016-
2018 роки» 
Підпрограма 
«Професійно-технічна 
освіта» 

Протягом 
року 

Протягом 
року 

Протягом 
року 

Бондаренко О. М. 

2 Забезпечити 
професійне 
зростання учасників 
навчально-виховного 
процесу 

Гармонізація теорії та 
практики професійно-
технічної  підготовки 

Проведення конкурсів фахової 
майстерності серед учнів 
професійно-технічних 
навчальних закладів: 

Адміністратор 

Флорист 

Обліковець з реєстрації  
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Квітень 
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