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- Костянтине Станіславовичу,  у 
грудні 2020 року Ви виграли конкурс 
та були призначені на посаду началь-
ника відділу освіти Слобожанської 
селищної ради. Оскільки в керівно-
му складі нашого селища Ви люди-
на нова - розкажіть, будь ласка, про 
себе.

- Я народився у Харкові. У 1996 році з 
відзнакою закінчив Краснополянську се-
редню школу. З 1996 по 2001 року здо-
бував вищу освіту на фізичному факуль-
теті Харківського національного універ-
ситету ім.В.Н.Каразіна. Свою трудову ді-
яльність розпочав в 2001 році на поса-
ді вчителя математики та фізики у рідній 
для мене Краснополянській загальноос-
вітній школі І-ІІІ ступенів. 

Потім у моєму педагогічному ста-
жі була кількарічна  перерва - з 2003 по 
2010 рік я працював оператором стан-
ків з числовим програмним управлін-
ням  на АТЗТ «Маяк» у Змієві. Але з ча-
сом знову вирішив повернутися в осві-
ту. У 2010 році мене було призначено на 
посаду директора Краснополянської за-
гальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Піс-
ля реорганізації  навчального закладу в 
2018 році мене було переведено на по-
саду завідувача Краснополянської філії 
Борівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів, яку я обіймав до призначення 
мене на посаду начальника відділу осві-
ти Слобожанської селищної ради. 

Крім того, я є діючим депутатом 
Зміївської міської ради VIII скликання. 
12 січня мене вже офіційно представи-
ли на посаді начальника новостворено-
го відділу освіти Слобожанської селищ-
ної ради. 

- Які саме  шкільні та дошкільні 
навчальні заклади перейшли до сфе-
ри управління Слобожанського відді-
лу освіти? 

- До підпорядкування Слобожан-
ського відділу освіти перейшло 9 за-
кладів загальної середньої освіти, а це: 
Слобожанський ліцей №1 та гімназія 
№2, Лиманська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів, Геніївська загальноосвіт-
ня школа  І-ІІ ступенів, Геніївська загаль-
ноосвітня школа  І-ІІІ ступенів, Шебелин-
ська загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-
нів, Нижньобишкинська загальноосвіт-
ня школа  І-ІІ ступенів, Скрипаївська за-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів і Ше-
лудьківський ліцей. Також ми опікуємося  
двома дитячими садками  - це Лиман-
ський заклад дошкільної освіти «Казка» 
та Шелудьківський заклад дошкільної 
освіти «Веселка».

 
- Який штат відділу освіти на сьо-

годні?
- Четверо спеціалістів, які вже при-

значені на посади на конкурсній осно-
ві, а це: спеціаліст І категорії дошкільної 
освіти, два спеціаліста І категорії загаль-
ної середньої освіти і спеціаліст І катего-
рії позашкільної освіти, виховної роботи, 
фізичної культури та спорту. Окрім того 
- централізована бухгалтерія. Отже - за-
галом п'ятнадцять співробітників.

- З яких саме джерел фінансують-
ся  дитячі садки та школи?

- Фінансування здійснюється з бю-
джету Слобожанської селищної ради. 
Але заробітна плата і доплата за пре-
стижність педагогічної праці по закладах 
освіти фінансуються  за рахунок   освіт-
ньої субвенції з державного бюджету.  

- З нового року гостро постало 
питання харчування дітей у дитсад-
ках та школах. Донедавна тендери на 
закупівлю продуктів харчування ще 
не були проведені, в закладах освіти 
катастрофічно не вистачало продук-
тів харчування. Як вирішувалося це 
питання?

- До проведення тендерів питання 
було вирішено завдяки тимчасовим пря-
мим договорам на всі види продуктів 
харчування. Завдячуючи сприянню Сло-
божанської селищної ради, зокрема де-
путатів  разом з головою  Дмитром Діхтя-
рем,  26 лютого на  черговій  VII сесії VIII 
скликання було прийняте рішення щодо 
виділення додаткового фінансування на 
суму 163,2 тис. грн.  Цієї суми вистачило 
на закупівлю необхідних  продуктів хар-
чування.  І саме ці додатково виділені ко-
шти дали змогу  уникнути повного при-
пинення процесу харчування дошкільнят 
і школярів в наших закладах освіти.

- Чи відомі вже точні дати - коли 
саме має закінчитися 2020/2021 на-
вчальний рік? 

- Учбовий процес нині триває за пла-
ном. Міністерство освіти України вже ви-
значилося з датами закінчення цього на-
вчального року. Але все залежатиме від 
епідеміологічної ситуації в країні, регіо-
ні, зокрема - в Слобожанській територі-
альній громаді. Якщо все буде добре, то 
заняття в освітніх закладах триватимуть 
до 31 травня. До 1 липня має бути за-
вершений навчальний рік. До 15 червня 
шкільні навчальні заклади завершують 
оформлення свідоцтв про здобуття ба-
зової середньої освіти, свідоцтв досяг-
нень та табелів навчальних досягнень. 

- Цьогоріч діти звільнені від ДПА?
- Так. Учнів, які завершують здобуття 

початкової освіти (4-ті класи) та базової 
загальної середньої освіти (9-ті класи) 
було звільнено від проходження держав-
ної підсумкової атестації у 2020/2021 на-

вчальному році. Відповідний наказ МОН 
від 3 березня 2021 року  під №273 було 
зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України. Рішення було ухвалено у зв’язку 
з установленням для єдиної державної 
системи цивільного захисту на всій те-
риторії України режиму надзвичайної 
ситуації.

- Скажіть, будь ласка, коли саме 
планується переукладання контрак-
тів з керівниками освітніх закладів у 
зв’язку з переходом їх до новоство-
реної громади?

- Контракти директорів пролонго-
вані. Ці контракти, у зв’язку з перехо-
дом освітянських закладів до нашої но-
воствореної територіальної громади, не 
будуть переукладатися. Отже, всі керів-
ники просто продовжують виконувати 
свої посадові обов’язки. 

- Хто має затверджувати штатні 
розписи шкіл новоутвореної терито-
ріальної громади?

- З нового навчального року штатний 
розпис буде затверджувати відділ осві-
ти.

- Чи має право староста села по-
годжувати новообраного директора 
школи? 

- Ні. Це - конкурсна посада. Після 
того, як кандидат пройшов конкурс на 
заміщення вакантної посади і отримав 
позитивний результат, його кандидату-
ра після подання відділу освіти як пере-
можця конкурсу на посаду директора на-
вчального закладу проходить процедуру 
погодження депутатами на сесії селищ-
ної ради.

- Чи буде створюватися в  Слобо-
жанській громаді Центр професійно-
го розвитку педагогічних працівників 
і які його функції?

- Так. Відповідне рішення було при-
йнято на одній із чергових сесій Слобо-
жанської селищної ради. Згідно з Поло-
женням, основними завданнями Цен-
тру є сприяння професійному розвитку 
педагогічних працівників, забезпечен-
ня їхньої психологічної підтримки та кон-
сультування із широкого кола питань, 
пов’язаних з освітнім процесом. Центр 
має узагальнювати та поширювати ін-
формацію про можливості професійного 

розвитку освітян: програми підвищення 
кваліфікації, вебресурси та інші інстру-
менти, що можуть стати у нагоді для їх-
нього професійного зростання. Центр 
має також координувати діяльність про-
фесійної спільноти педагогів і надавати 
психологічну підтримку педпрацівникам.

-  Хто саме бере на роботу праців-
ників відділу освіти і на яких умовах 
проводиться ця процедура?

- Поки у відділі освіти бракувало пра-
цівників, конкурс проводив засновник 
– Слобожанська селищна рада. На всі 
інші посади, крім конкурсних, спеціаліс-
тів приймають за наказом відділу освіти. 

- Ситуація із Слобожанським ди-
тячим садком №3 стала відома на 
всю Україну. Як ви прокоментуєте си-
туацію та які вже є результати розслі-
дування цієї справи?

- 22 березня 2021 року під час за-
сідання місцевої комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій Слобожанської се-
лищної ради було розглянуто питання 
щодо відновлення роботи Слобожан-
ського закладу дошкільної освіти  ясла-
садку №3. Нагадаю, що роботу дитсад-
ку  було призупинено на період прове-
дення епідеміологічного розслідуван-
ня фахівцями Зміївської філії ДУ «Харків-
ський обласний лабораторний центр Мі-
ністерства охорони здоров’я України», 
яке тривало з  9 березня по   26 берез-
ня цього року. Під час епідеміологічного 
розслідування були проведені  лабора-
торні дослідження, а це були узяті: про-
би питної води, харчових продуктів, зми-
вів з об’єктів зовнішнього середовища, 
було проведено обстеження персоналу 
закладу та контактних дітей. За резуль-
татами лабораторних досліджень збуд-
ників гострих кишкових інфекцій не було 
виявлено.

Враховуючи обставини призупинен-
ня роботи закладу, а також результати 
епідеміологічного розслідування, від-
ділом освіти Слобожанської селищної 
ради було рекомендовано  відновити ро-
боту Слобожанського ясла-садку №3 з 
дотриманням вимог, а  вимоги наступ-
ні: наразі прийом дітей до дитячого сад-
ку №3 будуть проводитися тільки при на-
явності довідки про склад сім’ї, довідки 
про медичне обстеження всіх членів ро-
дини та довідки про склад сім’ї. 

Крім того, Слобожанська селищ-
на рада виділила додаткові кошти для 
зміцнення матеріально-технічної бази 
на створення відповідних умов до вимог 
санітарного регламенту для Слобожан-
ського дошкільного закладу ясла-садку 
№3. Сума складає 96 тис. 760 грн, з них: 
для придбання 13 дитячих двух’ярусних 
ліжок було виділено 80 тис. 860 грн;  для 
придбання ста чохлів на матрац, фарту-
хів в кількості двадцяти штук та двадцяти 
хусток -  15,9 тис. грн.

Хотілося б відзначити, що плідна 
співпраця відділу освіти зі Слобожан-
ською селищною радо дає свої позитив-
ні результати. Я дякую особисто Дми-
тру Діхтярю за те, що він, як голова, за-
вжди швидко та чітко реагує на пробле-
ми, вирішення яких носить невідкладний 
характер. А їх інколи буває чимало, і це 
все - додаткові кошти. Крім того, селищ-
на рада постійно допомагає у зміцненні 
матеріально-технічної бази освітніх за-
кладів. Ви ж розумієте, що дитячі садки, 
школи потребують сталого фінансуван-
ня. А селищна рада нам в цьому допома-
гає досить добре.

- Дякую!

Підготувала О.ГОЛУБНИЧА. 

Актуальне інтерв’ю

Костянтин РУДЕНКО: 
«Плідна співпраця відділу освіти 

зі Слобожанською селищною радою 
дає свої позитивні результати»

У Слобожанській селищній 
раді вже майже три місяці функ/
ціонує новостворений відділ 
освіти. Як налагоджена робота, 
чи вдається вирішувати нагаль/
ні проблеми і взагалі, що потріб/
но знати про напрямки діяльності 
відділу освіти Слобожанської се/
лищної ради – про це в інтерв’ю 
з його начальником Костянтином 
РУДЕНКО. 


