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Про підсумки роботи  з обліку продовження 

навчання та працевлаштування випускників 

9-х, 11-х класів 2020 року Індустріального 

району 

 

 

На виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про 

освіту», ст.ст. 6, 18, 21 Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

ст.ст. 19, 21, 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 5 Закону України 

«Про зайнятість населення», ст. 8 Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, 

дітьми та молоддю», ст.ст. 32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні», наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної 

державної адміністрації від 27.01.2010 № 29 «Про вдосконалення роботи 

та посилення контролю за охопленням дітей і підлітків шкільного віку різними 

формами навчання», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради  

від 23.04.2020 № 72 «Про проведення обліку продовження навчання  

та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 2020 року», наказу Управління 

освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради від 27.04.2020 

№53 «Про проведення обліку продовження навчання та  працевлаштування 

випускників 9-х, 11-х класів закладів загальної середньої освіти 2020 року 

Індустріального району міста Харкова», з метою забезпечення своєчасного  

і в повному обсязі обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 

9-х, 11-х класів закладів загальної середньої освіти та контролю за здобуттям 

підлітками повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 

та Управлінням освіти проведена відповідна робота. 

Наказами по закладах загальної середньої освіти призначені відповідальні  

за роботу з обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х, 

11-х класів та за ведення статистичних електронних баз даних. 
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Управлінням освіти проведено збір та аналіз інформації про продовження 

навчання та працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів, створено електронну 

базу випускників 2020 року. 

 У кількості випускників розбіжностей не виявлено.  

 За підсумками обліку в районі з 1698 випускників 9-х та 11-х класів 

закладів загальної середньої освіти продовжують навчання 1679 випускників, 

що становить 98,9% (у 2019 – 1637 (98%) випускників). Таким чином, 

кількість учнів, які продовжують навчання у закладах освіти, у порівнянні  

з 2019 роком зросла на 0,9%.  

  У 2020 році 1075 (99,6 %) учнів, які закінчили 9-й клас  шкіл, продовжили 

навчання, це на 0,1 % менше  у порівнянні з 2019 роком (99,7 %).  

       У 10-х класах на денній формі навчання продовжують навчання – 748 

учнів (69,3%); 236 учнів (21,9 %) вступили до закладів вищої освіти І-ІІ рівня 

акредитації; 90 випускників (8,3 %) навчаються у закладах професійно-технічної 

освіти; 1 випускник (0,09%) продовжує навчання у вечірній школі. 2 учня 

виїхали за межі міста, 1 учень не навчається за станом здоров’я. 

       1 випускниця 9-го класу ХСШ № 15 – Євдокимова Софія Сергіївна - не працює 

і не навчається. У червні 2020 року вона забрала документи для вступу  

до Харківського професійного ліцею будівельних технологій № 22, але на 

даний момент ніде не навчається. Закладом освіти проводиться робота щодо 

з’ясування причин невідвідування закладу освіти. Створена комісія, яка 

відвідувала родину за місцем проживання. На сьогоднішній день місце 

проживання дитини невідомо. 

З метою повернення дитини до навчання та визначення місця її фактичного 

проживання надіслані листи до Служби у справах дітей по Індустріальному 

району Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради та до  

Індустріального відділу поліції Головного Управління національної поліції 

України в Харківській області.    

Станом на 16.10.2020 подальше навчання всіх випускників 9-х класів 

підтверджено довідками. 

З 619 випускників 11-х класів продовжили навчання 604 (97,6%), що на 1,7% 

більше ніж минулого року. Серед випускників 11-х класів  працевлаштовані 

13 випускників (2,1%), що на 0,8% менше у  порівнянні з 2019 роком (2,9%); 

542 учні (87,6%) – продовжили навчання у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів 

акредитації, що на 0,4% менше, ніж торік (у 2019 році – 88 %); 37 (6%) учнів 

вступили до закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації, що на 3,1% більше, 

ніж у 2019 році (2,9%); 24 учні (3,9%) навчаються у закладах професійно-технічної 

освіти, 1 учень (0,2%) навчається на комп’ютерних курсах.  

Найменший показник подальшого навчання випускників 11-х класів  

в ХЗОШ № 118.   

Станом на 16.10.2020 подальше навчання всіх випускників 11-х класів 

підтверджено довідками. 

З 48 учнів, які закінчили 9 клас та отримали свідоцтво про здобуття 

базової  загальної середньої освіти з відзнакою, 47 учнів продовжили 

навчання у 10 класі ЗЗСО, 1 – у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації.  
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Усі 35 учнів, які закінчили 11 клас та отримали золоту або срібну медалі 

за високі досягнення у навчанні, вступили до ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

З 9 випускників 9-х класів 2020 року, які належать до категорії  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 5 учнів (ЗЗСО 

№№ 26, 85, 113, 119, 168) продовжили навчання у 10-х ЗЗСО, 2 учня (ЗЗСО 

№№ 104, 121) вступили до ЗПТО, 2 учня (ЗЗСО № 70, 85) -  ЗВО І-ІІ рівнів 

акредитації. 

З 11-ти випускників 11-х класів 2020 року, які належать до категорії  

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 8 учнів  продовжили 

навчання у ЗВО ІІІ-IV рівнів акредитації, 3 учня - у ЗВО І-IІ рівнів акредитації. 

Враховуючи вищевикладене 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1.Методисту Центру освітніх технологій Управління освіти,  

відповідальному  за облік подальшого навчання та працевлаштування 

Звездіній О.В.: 

1.1. Тримати під контролем організацію обліку подальшого навчання  

та працевлаштування  випускників 2021 року. 

Упродовж навчального року 

1.2. Надати до Департаменту освіти Харківської міської ради підсумковий 

узагальнений статистичний «Звіт про продовження навчання для здобуття 

повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів» (форма звітності № 1-ЗСО). 

Станом на 05.12.2020 

2.Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Здійснювати супровід електронної бази даних «Випускники 2021 

року»,  своєчасно вносити зміни. 

        Упродовж  навчального року        

2.2. Проаналізувати матеріали щодо обліку навчання та працевлаштування 

випускників 9-х, 11-х класів, видати відповідний наказ. 

До 10.11.2020 

2.3. Надати до Управління освіти підсумковий узагальнений статистичний 

«Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої 

освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» (форма 

№ 1-ЗСО). 

До 25.11.2020 

2.4. Вжити заходів щодо недопущення порушення термінів надання 

звітності, зазначених в організаційних наказах Управління освіти.  

Упродовж  навчального року 

2.5. Скласти статистичний звіт за єдиною формою звітності щодо обліку 

працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів (додаток 1 до наказу Управління 

освіти від 27.04.2020 №53) і надати до Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради. 

До 05.12.2020  
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3. Директору КЗ «ХСШ № 15»  Коршак О.А. продовжити роботу щодо 

подальшого навчання або працевлаштування випускниці 9-го класу 

Євдокимової Софії . 

Упродовж навчального року 

4. Методисту ЛКТО Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити цей 

наказ на офіційному сайті Управління освіти. 

                                                                                                  До 02.11.2020 

5.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника 

Управління освіти Грицун Н.О.  

 

 

Начальник Управління освіти                                                         О.Л. ЗБИЦЬКА 

 

 

 

 
З наказом ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 

Назва посади ПІБ Підпис Дата 

ознайомлення 

1. Заступник начальника Управління освіти 

 

Грицун Н.О.   

2. Методист ЛКТО Управління освіти 

 

Паламар Д.Л.   

3. Методист ЦОТ  Управління освіти 

 

Звездіна О.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звездіна  7255351                  Грицун 


