
Звіт Департаменту освіти і науки, молоді та спорту за І півріччя 2017 року 
про виконання заходів, передбачених дорожньою картою впровадження 
«Концепції розвитку української мови, культури та виховання історичної 

пам’яті у жителів міста Києва на 2015-2020 роки» 
 

Протягом звітного періоду Департамент освіти і науки, молоді та 
спорту та підпорядковані йому заклади провели певну роботу щодо реалізації 
заходів, передбачених дорожньою картою впровадження «Концепції 
розвитку української мови, культури та виховання історичної пам’яті у 
жителів міста Києва на 2015-2020 роки». 

Зокрема, у дошкільних навчальних закладах створені належні умови 
для забезпечення вивчення дітьми української мови та прав національних 
меншин на користування мовою. Освітній процес у дитячих садках направлений 
на виконання Базового компоненту дошкільної освіти та організований у 
відповідності до навчальних програм, затверджених та рекомендованих 
Міністерством освіти і науки України для роботи. Групи для дітей дошкільного 
віку з іншими мовами навчання відкриваються управліннями освіти районних в 
місті Києві державних адміністрацій на підставі звернень та письмових заяв 
батьків про таку потребу. 

У 7 дошкільних навчальних закладах столиці другий рік триває  апробація 
регіональної програми навчання і виховання дітей дошкільного віку 
«Маленький Киянин». Напрацьований досвід  роботи із краєзнавства у 
дошкільних навчальних закладах презентований представникам регіонів  
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної 
освіти» та представникамАсоціації міст України і освітянам Черкаської області. 

Станом на 01.07.2017 року в мережі міста Києва функціонує418 
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (з435 
загальноосвітніх навчальних закладівкомунальної форми власності). Загалом 
українською мовою в столиці навчаються 253112 учнів. У 11 спеціалізованих 
школах, поглиблено вивчають українську мову 4947 учнів. У 78 навчальних 
закладах учні 10-11 класів (2950 учнів) обрали профіль «українська філологія»та 
1300 учнів вивчають українську мову на факультативах і гуртках. У 55 
загальноосвітніх навчальних закладах для учнів 1-11 класів викладається курс 
«Українознавство». 

Протягом І півріччя 2017 року серед загальноосвітніх навчальних закладів 
міста Києвавідбулися IV (фінальний) етап XVII Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика та ІV (фінальний) етап VІІ Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка, а також заключний етап традиційного міського конкурсу з 
українознавства для учнів 8-11 класів. 

Протягом січня-червня 2017 року для педагогів міста Києва організовано 
та проведено: Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію 
«Формування мовної особистості інформаційної доби», круглі столи «Обираймо 
свідомо» для вчителів української мови та літератури; круглий стіл «Мовна 
особистість майбутнього вчителя-словесника в контексті неперервної 
педагогічної освіти». 



На сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти створено сторінки 
для висвітлення педагогічного досвіду вчителів, їх авторських програм та 
методичних розробок. Також педагоги діляться своїм досвідом на сторінках 
періодичних фахових видань (журналів «Учитель»,  «Початкова школа», 
«Директор школи», «Зауч школи», газети «Освіта України» тощо). 

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту  протягом 2016-2017 навчального року за участю учнівської молоді 
столиці організовано та проведено творчі поетичні та пісенні конкурси, зокрема: 
ХVІ Міський конкурс читців, присвячений творчості Тараса Шевченка 
(березень 2017), ХІ Міський Фестиваль-конкурс авторської пісні та співаної 
поезії (квітень 2017), ХІV Міський конкурс юних поетів «Поетична весна» 
(травень 2017). У рамках відзначення Міжнародного дня рідної мови відбулася 
зустріч учнівської молоді Києва, ветеранів АТО з Героєм України, Заслуженим 
діячем мистецтв, професором Володимиром Матвієнком, під час якої 
обговорювалися питання сучасного мовного середовища, його проблематики, 
визначення шляхів вирішення «мовного питання» в Україні (лютий 2017). Крім 
того, на базі Київського міського будинку вчителя спільно з Міністерством 
освіти і науки України, Міністерством культури України та Всеукраїнським 
товариством «Просвіта» організовано проведення науково-практичної 
конференції «Утвердження української мови у сфері культури, освіти та ЗМІ 
України» (квітень 2017). 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київською 
міською державною адміністрацією) від 26.06.2017 № 753 унесено зміни до 
складу міжвідомчої робочої групи з питань реалізації Концепції розвитку 
української мови, культури та виховання історичної пам`яті у жителів міста 
Києва на 2015-2020 роки. 

 


