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Районна програма 

розвитку загальноосвітньої школи Чорнобаївського району 

на 2018- 2022 роки 
 

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Головною метою внесених змін до Програми та продовження її дії до 

2022 року є реалізація та дотримання змісту основних положень Закону 

України «Про освіту», прийнятого Верховною Радою України 05.09.2017 року, 

визначення напрямів  діяльності навчально-виховних закладів району щодо 

забезпечення  права громадян на отримання якісної  загальної середньої освіти, 

створення умов для всебічного розвитку і виховання особистості, підготовки 

учнів до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та 

громадянської активності, через новітню та інноваційну діяльність формування  

ключових життєвих компетентностей. 
 

Завданнями Програми є: 
 

- удосконалення та оптимізація мережі освітніх закладів з урахуванням 

освітніх, вікових, оздоровчих та культурних потреб учнівської молоді; 

- створення в навчальних закладах належних умов для переходу на 12-

річний термін навчання; 

- сприяння створенню освітніх округів; 

- формування  в  учнів  ключових  компетентностей  у відповідності до 

Закону України «Про освіту», прийнятого 5 вересня 2017 року Верховною 

Радою України; 

- забезпечення  реалізації організаційно – педагогічних заходів для 

успішного науково-методичного та навчально-методичного супроводу 

навчально-виховного процесу та активного запровадження сучасних 

інноваційних форм і методів навчання учнів; 

- забезпечення  реалізації  Державних  стандартів  навчання  учнів 

відповідно до структури та всіх рівнів загальної середньої освіти, підвищення її 

якості; 

- сприяння організації дистанційного навчання учнів з урахуванням 

освітніх потреб та особливих умов організації навчально-виховного процесу 

навчальних закладів; 

- інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній 

простір шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних класах (групах) 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

- організація профільного навчання старшокласників на основі поєднання 

змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і 

поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та 

освітніх потреб учнів; 



- активізація роботи з обдарованими та талановитими дітьми, створення 

умов та забезпечення діяльності мистецького, спортивного, військового та 

наукового спрямування  при районному Центрі дитячої та юнацької творчості 

та в навчальних закладів району; 

- забезпечення вільного доступу учасників навчально-виховного процесу 

до комп’ютерної техніки та глобальної мережі Інтернет, впровадження в 

навчально-виховний процес сучасних програмних засобів навчання; 

- удосконалення системи виховної роботи з учнівською молоддю, 

зокрема, військово-патріотичного виховання, відродження українських 

народних традицій, народної педагогіки, організація культурного дозвілля 

молоді; 

- налагодження процесів інтеграції освітнього простору загальноосвітніх 

навчальних закладів з європейською спільнотою на основі оптимізації якісних 

параметрів соціально-психологічної взаємодії всіх учасників освітнього 

процесу; 

- забезпечення психолого-педагогічної підтримки учнів з кризових сімей; 

- покращення фінансово-господарської діяльності закладів освіти, 

постійна турбота про зміцнення їх матеріально-технічної та навчально-

матеріальної бази, зокрема, для викладання предметів природничо-

математичного циклу, шляхом залучення в сферу додаткових джерел 

фінансування. 
 

ІІ. МЕРЕЖА ТА ЗМІСТ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 

1. Спрямувати діяльність педагогічних колективів загальноосвітніх 

навчальних закладів на реалізацію державної політики в сфері освіти, базових 

принципів освітньої діяльності визначених ст. 6 Закону України «Про освіту» 

прийнятого 5 вересня 2017 року Верховною Радою України щодо забезпечення  

права громадян на отримання якісної  загальної середньої освіти, створення 

умов для всебічного розвитку і виховання особистості, підготовки учнів до 

свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та 

громадянської активності. 

  

Відділ освіти райдержадміністрації, 

райметодкабінет 
 

2018-2022 роки 
 

2. Для задоволення освітніх потреб учнівської молоді, відповідно до 

змісту та завдань, визначених стандартом профільної середньої освіти  

старшокласників, удосконалення організації профільного навчання 

старшокласників удосконалити мережу загальноосвітніх навчальних закладів 

сприяти створенню освітніх округів та організації роботи опорних 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

  

Відділ освіти райдержадміністрації 
 

2018-2022 роки 



 

3. Продовжити психолого-педагогічне тестування учнів 9-х класів з 

метою визначення їх інтересів, вибору профілю навчання та придатності  їх до 

певних видів професійної діяльності.  
 

Відділ освіти райдержадміністрації 
 

2018-2022 роки 
 

4.  З метою активізація роботи з обдарованими та талановитими дітьми,  

організувати роботу по створенню умов та забезпеченню діяльності 

мистецького, спортивного, військового та наукового відділень  при районному 

Центрі дитячої та юнацької творчості та в навчальних закладах району, активно 

залучати творчу та обдаровану молодь до навчально-виховної діяльності в них 

 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

адміністрація районного Центру 

дитячої та юнацької творчості 
 

2018-2022 роки 
 

5. Сприяти організації міжшкільних експериментальних майстерень для 

допомоги учням у набутті природничих компетентностей через можливість 

участі у проектній та експериментальній діяльності, написанні робіт МАН, 

підготовці до олімпіад та турнірів. 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

райметодкабінет 
 

2018-2022 роки 
 

6. Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у 

загальноосвітній простір шляхом створення умов для їх навчання в 

інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

райметодкабінет 
 

2018-2022 роки 
 

7. Забезпечити виховання учнівської молоді на основі традицій і звичаїв 

українського народу, вивчення його історичної та культурної спадщини, 

формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, 

готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до 

державних символів України. 
 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

райметодкабінет 
 

2018-2022 роки 
 

8. Посилити роботу з учнями з військово-патріотичного виховання як 

пріоритетного, зорієнтованого на формування у зростаючої особистості 



готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові 

професії, проходити службу в Збройних Силах України. Урізноманітнювати 

заходи з військово-патріотичного виховання. Забезпечувати участь учнів у 

Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»), 

фізкультурно-оздоровчому патріотичному комплексі школярів України  

«Козацький гарт»  тощо.  
   

Відділ освіти райдержадміністрації, 

райметодкабінет 
 

2018-2022 роки 
 

ІІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

1. Продовжити в навчальних закладах району експериментальну 

навчально-виховну діяльності Міністерства освіти і науки України. 
 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

райметодкабінет 
 

2018-2022 роки 
 

2. Забезпечити впровадження в практику роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів інноваційних методів навчання та виховання, апробованих 

в опорних школах та експериментальних навчальних закладах. 
 

Відділ освіти райдержадміністрації 
 

2018-2022 роки 
 

3. Удосконалювати мотиваційну складову психолого-педагогічної 

підтримки ініціативності та активності учнів на засадах партнерської співпраці 

дітей, батьків та педагогів. Систематично поповнювати методичну базу 

тренінгових програм та методик із розвитку навичок інноваційної діяльності. 

 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

райметодкабінет 
 

2018-2022 роки 
 

4. Сприяти організації міжшкільних експериментальних майстерень для 

допомоги учням у набутті природничих компетентностей через можливість 

участі у проектній та експериментальній діяльності, написанні робіт МАН, 

підготовці до олімпіад та турнірів. 

 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

райметодкабінет 
 



2018-2022 роки 
 

5. З метою ефективного використання інформаційно-комп’ютерних 

технологій для викладання навчальних предметів запроваджувати в процесі 

навчання комп’ютерні програми та електронні підручники тощо. 
 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

райметодкабінет 
 

2018-2022 роки 
 

6. Проводити щорічний рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів 

при проведенні районного конкурсу «Школа року». 
 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

райметодкабінет 
 

2018-2022 роки 
 

7. З метою контролю за якістю навчально-виховного процесу здійснити 

послідовну підготовку учасників освітнього процесу до впровадження нової 

стратегії застосування освітніх вимірювань якості освіти випускників на трьох 

етапах здобуття загальної середньої освіти (після початкової школи, базової та 

старшої шкіл). 
 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

райметодкабінет 
 

2018-2022 роки 
 

8. З метою підвищення фахової та методичної майстерності освітянських 

кадрів проводити щорічно районні конкурси «Вчитель року», «Класний 

керівник року».  
 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

райметодкабінет 
 

2018-2022 роки 
 

 

ІV. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

1. Активно формувати психологічну компетентність педагогічних 

працівників, їхню готовність до інноваційної діяльності, розвитку критичного 

мислення,  високої соціальної відповідальності на основі безперервної 

психолого-педагогічної освіти. 
 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

райметодкабінет 
 

2018-2022 роки 

                                                                           



2. Налагоджувати  процеси  інтеграції  освітнього  простору 

загальноосвітніх навчальних закладів з європейською спільнотою на основі 

оптимізації якісних параметрів соціально - психологічної взаємодії усіх 

учасників освітнього процесу. Активізувати участь у міжнародних програмах, 

грантах, конференціях, онлайн - семінарах.  

 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

райметодкабінет,   педагогічні 

колективи навчальних закладів 
 

2018-2022 роки 
 

3. Проводити координаційну роботу щодо укладання договорів між 

загальноосвітніми і вищими навчальними закладами на перспективну 

підготовку педагогічних кадрів для загальноосвітніх навчальних закладів. 
 

Відділ освіти райдержадміністрації,  

спільно з  управлінням освіти 

і науки облдержадміністрації 
 

2018-2022 роки 
 

4. Активізувати діяльність психологічної служби навчальних закладів 

щодо психологічного моніторингу здоров’я учителів, первинної професійної 

адаптації та психологічної підтримки молодих педагогів шляхом організації 

тренінгів, психологічних практикумів, консультацій,  налагодження співпраці з 

громадськими організаціями. 

 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

райметодкабінет,    педагогічні 

колективи навчальних закладів 
 

2018-2022 роки 
 

5. Забезпечувати психолого-педагогічну підтримку учнів з кризових 

сімей, психологічний і соціальний супровід дітей та їхніх батьків, 

постраждалих внаслідок бойових дій.     

            

Відділ освіти райдержадміністрації, 

райметодкабінет,    педагогічні 

колективи навчальних закладів 
 

2018-2022 роки 
 

V. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

1. Забезпечити безкоштовний підвіз учнів та вчителів, які проживають на 

відстані понад 3 км від навчальних закладів, до місця навчання, роботи і 

додому. 
 



Відділ освіти райдержадміністрації 
 

Постійно 
 

2. Забезпечити медичне обслуговування учнів і вчителів згідно з чинним 

законодавством. 
 

Відділ освіти райдержадміністрації, 

спільно з центральною районною 

лікарнею 
 

2018-2022 роки 
 

3. Забезпечити створення належних умов для здобуття якісної освіти 

дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з 

вадами фізичного та розумового розвитку, їх соціальної адаптації. 
 

Відділ освіти райдержадміністрації 
 

2018-2022 роки 
 

4. Створювати необхідні умови (перш за все житлово-побутові) для 

залучення до роботи в сільських загальноосвітніх навчальних закладах 

випускників вищих педагогічних  навчальних закладів. 
 

Відділ освіти райдержадміністрації 
 

2018-2022 роки 
 

5. Надавати адресну грошову допомогу випускникам вищих навчальних 

закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями педагогічного 

профілю  та  виявили бажання працювати в сільських навчальних закладах та  

уклали угоди  про педагогічну діяльність на термін не менш ніж на 3 роки. 
 

Відділ освіти райдержадміністрації 
 

2018-2022 роки 
 

6. Забезпечити реалізацію заходів щодо зміцнення демократичних засад в 

діяльності навчальних закладів, у тому числі шляхом активізації роботи рад 

закладів освіти, щорічного звітування керівників перед громадськістю та 

вчителями за свою діяльність, розвитку учнівського самоврядування, залучення 

в установленому порядку дітей та молоді до участі у вирішенні питань 

місцевого значення. 
 

Відділ освіти райдержадміністрації 
 

2018-2022 роки 
 

VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

1. Реалізація заходів  Програми здійснюється за рахунок коштів  

районного бюджету,  субвенцій сільських та селищної рад, а також за рахунок 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 



 

Відділ освіти, фінансове управління 

райдержадміністрації 
 

2018-2022 роки 
 

2. Передбачати в проекті районного  бюджету кошти на  реконструкцію 

та капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів, зміцнення їхньої 

матеріально-технічної та навчально-матеріальної бази,  виконання районних 

освітніх програм з урахуванням організаційно-інноваційних змін в їх 

діяльності. 
 

Відділ освіти, фінансове управління 

райдержадміністрації 
 

2018-2022 роки 
 

3. Для утримання загальноосвітніх навчальних закладів, зміцнення їхньої 

матеріально-технічної та навчально-матеріальної бази залучати відповідно до 

законодавства субвенцію з сільських та селищного бюджетів до районного 

бюджету, кошти підприємств, організацій, окремих громадян, кошти, зароблені 

навчальними закладами за надання населенню додаткових освітніх послуг,  

орендну плату,  активізувати роботу піклувальних рад. 
 

Відділ освіти, фінансове управління 

райдержадміністрації 
 

2018-2022 роки 
 

4. При формуванні мережі загальноосвітніх навчальних закладів, класів та 

учнівських контингентів передбачати в сільській місцевості функціонування 

самостійних класів із кількістю учнів не меншою трьох. 
 

Відділ освіти, фінансове управління 

райдержадміністрації 
 

2018-2022 роки 
 

5. Передбачати в проектах районного та місцевих бюджетів кошти на 

грошову винагороду переможців і призерів районних конкурсів «Школа року», 

«Вчитель року», «Класний керівник року», ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін, ІІ етапу науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої Академії Наук.  
 

Відділ освіти, фінансове управління 

райдержадміністрації 
 

2018-2022 роки 
 

 
 

 

Керівник секретаріату 

районної ради                                                                      Л. Дражнікова 



Додатки 

до районної програми розвитку 

загальноосвітньої школи 

Чорнобаївського району на 

2018-2022 роки 

 

№ 

п/п 
Основні дані Програми 

Роки 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Створення умов для забезпечення повної загальної середньої освіти 

1.1 Всього навчальних закладів: 34 34 34 34 34 

 в т.ч.:І ступеня 2 2 2 2 2 

 І-ІІ ступенів 7 7 7 7 7 

 І-ІІІ ступенів 24 24 24 24 24 

 ІІ-ІІІ ступенів 1 1 1 1 1 

1.2 Учнівські контингенти      

 Всього буде навчатись учнів у навчальних закладах: 3574 3563 3564 3583 3558 

 в т.ч. І ступеня 21 21 21 21 21 

 І-ІІ ступенів 318 317 317 318 315 

 І-ІІІ ступенів 3007 2998 2997 3016 2996 

 ІІ-ІІІ ступенів 228 227 227 228 226 

1.3 Зміни в мережі      

 Всього буде реорганізовано навчальних закладів - - - - - 

 В них учнів - - - - - 

 І-ІІ ступенів у І ступеня - - - - - 

 І-ІІІ ступенів у І-ІІ ступенів - - - - - 

 Всього буде закрито навчальних закладів - - - - - 

 В них учнів - - - - - 



 в т.ч. І ступеня - - - - - 

 в них учнів - - - - - 

1.4 Буде побудовано всього шкіл - - - - - 

 в них учнівських місць - - - - - 

 Видатки на будівництво за рахунок коштів місцевих бюджетів, 

тис.грн. 

- - - - - 

 Видатки на будівництво за рахунок інших джерел, тис.грн. - - - - - 

1.5 Кількість аварійних та непридатних до експлуатації навчальних 

закладів 

1 - - - - 

 в них учнівських місць    400 - - - - 

 Буде ліквідовано аварійність 1 - - - - 

 в них учнівських місць 400 - - - - 

1.6 Буде ГПД 25 25 25 25 25 

 в них учнів 562 559 560 563 559 

1.7 Буде організовано підвіз учнів 718 716 716 720 715 

 % до загальної кількості учнів 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 

1.8 Видатки на реалізацію районної програми “Шкільний автобус”, 

тис.грн. 

750,0 750,0 750,0 900,0 - 

2. Здоров’я та соціальний захист 

2.1 Кількість дітей, які будуть оздоровлюватись 1994 1988 1989 1999 1985 

 % до загальної кількості 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 

 у т.ч. дітей-сиріт 62 62 62 63 61 

 % до загальної кількості 100 100 100 100 100 

 дітей-інвалідів 49 49 49 49 49 

 % до загальної кількості 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 

 дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС 45 45 45 48 44 

 % до загальної кількості 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

3. Забезпечення повної загальної середньої освіти 



3.1 Буде охоплено навчанням дітей шкільного віку, які підлягають 

навчанню (різними формами навчання) 

3943 3931 3932 3952 3912 

 % до загальної кількості 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 

 кількість дітей, що не підлягають навчанню 25 25 25 25 25 

 % до загальної кількості 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

3.2 Буде випущено з 9-х класів всього 374 352 297 337 341 

 З них буде охоплено навчанням для здобуття повної загальної 

середньої освіти 

374 352 297 337 341 

 % до загальної кількості 100 100 100 100 100 

 у т.ч.: у 10-х класах 224 211 178 202 205 

 % до загальної кількості 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

 у ПТНЗ, що дають повну загальну середню освіту 65 62 52 59 60 

 % до загальної кількості 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

 у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації 85 79 67 76 76 

 % до загальної кількості 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

 Буде працевлаштовано 0 0 0 0 0 

 % до загальної кількості 0 0 0 0 0 

3.3 Буде випущено з 11-х класів всього 197 204 224 211 178 

 з них продовжать навчання: у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV 

рівнів акредитації 

116 120 132 124 105 

 % до випуску 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 

 у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації 37 39 43 40 34 

 % до випуску 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 

 Буде працевлаштовано 10 11 12 11 9 

 % до випуску 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

4. Створення умов для розвитку та підтримки здібних та обдарованих дітей 

4.1 Буде діяти шкіл з класами поглибленого вивчення окремих предметів 2 2 2 2 2 

 в них учнів 79 78 78 79 78 



4.2 Заохочення учнів:      

 буде виділено стипендій 20 20 20 20 20 

5. Кадри 

5.1 Працюватиме вчителів 1-4 класів 134 134 134 134 134 

 з них з вищою освітою 120 120 120 120 120 

 % до загальної кількості 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 

 Працюватиме вчителів 5-11 класів (без вчителів музики, 

образотворчого мистецтва, фізкультури, “Захисту Вітчизни”, 

трудового навчання) 

307 307 307 307 307 

 з них з вищою освітою 302 302 302 302 302 

 % до загальної кількості 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 

 Працюватиме вчителів музики, образотворчого мистецтва, 

фізкультури, “Захисту Вітчизни”, трудового навчання у 5-11 класах 

88 88 88 88 88 

 з них з вищою освітою 66 66 66 66 66 

 % до загальної кількості 75 75 75 75 75 

5.2 Буде перепідготовлено різними формами курсової підготовки 106 106 106 106 106 

 % до загальної кількості 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 Керівників навчальних закладів 6 6 7 7 8 

 % до загальної кількості 17,6 17,6 20,6 20,6 23,5 

5.3 Буде виділено вчителям квартир - - - - - 

 % до їх потреби - - - - - 

6. Матеріально-технічне забезпечення 

6.1 Придбання обладнання для устаткування комп’ютерних класів, од. 15 7 7 7 7 

 Вартість одного комплекту, тис.грн. 12 12 12 12 12 

 Видатки на придбання комп’ютерної техніки, тис.грн. (місцевий 

бюджет, спонсорські кошти) 

180 84 84 84 84 

6.2 Оснащення бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів сучасною 

комп’ютерною технікою,од. 

2 2 2 2 2 



 Вартість одного комплекту, тис.грн. 12 12 12 12 12 

 Видатки на придбання комп’ютерної техніки, тис.грн. (місцевий 

бюджет, спонсорські кошти) 

24 24 24 24 24 

6.3 Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів ліцензійним 

системним та педагогічним програмним забезпеченням, од. 

17 9 9 9 9 

 Вартість 1 програми, тис.грн. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 Видатки на придбання комп’ютерної техніки, тис.грн. (місцевий 

бюджет, спонсорські кошти) 

25,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

6.4 Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів інтерактивними 

дошками 

3 4 3 4 3 

 Вартість одного комплекту, тис.грн. 25 25 25 25 25 

 Видатки на придбання комп’ютерної техніки, тис.грн. (місцевий 

бюджет, спонсорські кошти) 

75 100 75 100 75 

 

 

Керівник секретаріату 

районної ради                                                                                                                                                Л. Дражнікова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЧОРНОБАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 

14.12.2017                                                                                          № 311       

 

Про затвердження заходів відділу освіти 

по виконанню рішення Чорнобаївської  

районної ради від 30.11.2017 № 21-1/VІІ  

«Про внесення змін до рішення районної  

ради від 20.07.2012 №16-3/VІ «Про районну 

програму розвитку загальноосвітньої школи 

на 2012 - 2017 роки» зі змінами від 11.09.2012» 

 

 

          На виконання рішення Чорнобаївської районної ради від 30.11.2017 № 21-

1/VІІ «Про внесення змін до рішення районної ради від 20.07.2012 №16-3/VІ 

«Про районну програму розвитку загальноосвітньої школи на 2012 - 2017 роки» 

зі змінами від 11.09.2012» 

НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити заходи відділу освіти по виконанню рішення Чорнобаївської 

районної ради від 30.11.2017 № 21-1/VІІ «Про внесення змін до рішення 

районної ради від 20.07.2012 №16-3/VІ «Про районну програму розвитку 

загальноосвітньої школи на 2012 - 2017 роки» зі змінами від 11.09.2012». 

 

2.Спеціалістам відділу освіти, райметодкабінету, централізованої бухгалтерії 

відділу освіти забезпечити реалізацію заходів відділу освіти. 

 

3.Директорам загальноосвітніх навчальних закладів до 01.01.2018 розробити та 

затвердити заходи по виконанню рішення Чорнобаївської районної ради від 

30.11.2017 № 21-1/VІІ «Про внесення змін до рішення районної ради від 

20.07.2012 №16-3/VІ «Про районну програму розвитку загальноосвітньої школи 

на 2012 - 2017 роки» зі змінами від 11.09.2012» та забезпечити їх виконання. 

 

4.Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу 

освіти Авраменка М.В. 

 

Начальник                                                                                               Р.В.Піддубна 



Додаток 

до наказу відділу освіти 

 від 14.12.2017 № 311  

 

Заходи 

відділу освіти Чорнобаївської райдержадміністрації по виконанню рішення Чорнобаївської районної ради від 

30.11.2017 № 21-1/VІІ «Про внесення змін до рішення районної ради від 20.07.2012 №16-3/VІ «Про районну програму 

розвитку загальноосвітньої школи на 2012 - 2017 роки» зі змінами від 11.09.2012» 

 
 

№ 

п/п 

Назва заходу Строки 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

1 Спрямувати діяльність педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів 

на реалізацію державної політики в сфері освіти, базових принципів освітньої 

діяльності, визначених ст. 6 Закону України «Про освіту», прийнятого 5 вересня 2017 

року Верховною Радою України, щодо забезпечення  права громадян на отримання 

якісної  загальної середньої освіти, створення умов для всебічного розвитку і 

виховання особистості, підготовки учнів до свідомого життєвого вибору та 

самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. 

2018-2022 Авраменко 

М.В., 

Гуназа А.М. 

2 Для задоволення освітніх потреб учнівської молоді, відповідно до змісту та завдань, 

визначених стандартом профільної середньої освіти  старшокласників, удосконалення 

організації профільного навчання старшокласників удосконалити мережу 

загальноосвітніх навчальних закладів, сприяти створенню освітніх округів та 

організації роботи опорних загальноосвітніх навчальних закладів. 

2018-2022 Авраменко 

М.В. 

3 Продовжити психолого-педагогічне тестування учнів 9-х класів з метою визначення їх 

інтересів, вибору профілю навчання та придатності  їх до певних видів професійної 

діяльності.  

2018-2022 Толочна О.І. 

4 З метою активізація роботи з обдарованими та талановитими дітьми,  організувати 

роботу по створенню умов та забезпеченню діяльності мистецького, спортивного, 

військового та наукового відділень  при районному Центрі дитячої та юнацької 

2018-2022 Войцех Р.М. 

 



творчості та в навчальних закладах району, активно залучати творчу та обдаровану 

молодь до навчально-виховної діяльності в них. 

5 Сприяти організації міжшкільних експериментальних майстерень для допомоги учням 

у набутті природничих компетентностей через можливість участі у проектній та 

експериментальній діяльності, написанні робіт МАН, підготовці до олімпіад та 

турнірів. 

2018-2022 Гуназа А.М., 

Войцех Р.М. 

6 Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній 

простір шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних класах загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

2018-2022 Толочна О.І. 

7 Забезпечити виховання учнівської молоді на основі традицій і звичаїв українського 

народу, вивчення його історичної та культурної спадщини, формування у 

підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання 

громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України. 

2018-2022 Бондар М.С. 

8 Посилити роботу з учнями з військово-патріотичного виховання як пріоритетного, 

зорієнтованого на формування у зростаючої особистості готовності до захисту 

Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу в 

Збройних Силах України. Урізноманітнювати заходи з військово-патріотичного 

виховання. Забезпечувати участь учнів у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-

патріотичній грі «Сокіл» («Джура»), фізкультурно-оздоровчому патріотичному 

комплексі школярів України  «Козацький гарт»  тощо. 

2018-2022 Бондар М.С., 

Кикоть С.П., 

Командіренко 

М.Д. 

9 Продовжити в навчальних закладах району експериментальну навчально-виховну 

діяльності Міністерства освіти і науки України. 

2018-2022 Гуназа А.М. 

10 Забезпечити впровадження в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів 

інноваційних методів навчання та виховання, апробованих в опорних школах та 

експериментальних навчальних закладах. 

2018-2022 Гуназа А.М. 

11 Удосконалювати мотиваційну складову психолого-педагогічної підтримки 

ініціативності та активності учнів на засадах партнерської співпраці дітей, батьків та 

педагогів. Систематично поповнювати методичну базу тренінгових програм та методик 

із розвитку навичок інноваційної діяльності. 

2018-2022 Бондар М.С. 



12 З метою ефективного використання інформаційно-комп’ютерних технологій для 

викладання навчальних предметів запроваджувати в процесі навчання комп’ютерні 

програми та електронні підручники тощо. 

2018-2022 Гуназа А.М., 

Кикоть С.П. 

13 Проводити щорічний рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів при проведенні 

районного конкурсу «Школа року». 

2018-2022 Авраменко 

М.В. 

14 З метою контролю за якістю навчально-виховного процесу здійснити послідовну 

підготовку учасників освітнього процесу до впровадження нової стратегії застосування 

освітніх вимірювань якості освіти випускників на трьох етапах здобуття загальної 

середньої освіти (після початкової школи, базової та старшої шкіл). 

2018-2022 Гуназа А.М., 

15 З метою підвищення фахової та методичної майстерності освітянських кадрів 

проводити щорічно районні конкурси «Вчитель року», «Класний керівник року». 

2018-2022 Гуназа А.М., 

Лисенко 

М.В., 

Бондар М.С. 

16 Активно формувати психологічну компетентність педагогічних працівників, їхню 

готовність до інноваційної діяльності, розвитку критичного мислення,  високої 

соціальної відповідальності на основі безперервної психолого-педагогічної освіти. 

2018-2022 Гуназа А.М., 

Лисенко 

М.В., 

Толочна О.І. 

17 Налагоджувати  процеси  інтеграції  освітнього  простору загальноосвітніх навчальних 

закладів з європейською спільнотою на основі оптимізації якісних параметрів 

соціально - психологічної взаємодії усіх учасників освітнього процесу. Активізувати 

участь у міжнародних програмах, грантах, конференціях, онлайн - семінарах. 

2018-2022 Гуназа А.М. 

18 Проводити координаційну роботу щодо укладання договорів між загальноосвітніми і 

вищими навчальними закладами на перспективну підготовку педагогічних кадрів для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

2018-2022 Лисенко М.В. 

19 Активізувати діяльність психологічної служби навчальних закладів щодо 

психологічного моніторингу здоров’я учителів, первинної професійної адаптації та 

психологічної підтримки молодих педагогів шляхом організації тренінгів, 

психологічних практикумів, консультацій,  налагодження співпраці з громадськими 

організаціями. 

2018-2022 Толочна О.І. 



20 Забезпечувати психолого-педагогічну підтримку учнів з кризових сімей, 

психологічний і соціальний супровід дітей та їхніх батьків, постраждалих внаслідок 

бойових дій.     

2018-2022 Толочна О.І. 

21 Забезпечити безкоштовний підвіз учнів та вчителів, які проживають на відстані понад 3 

км від навчальних закладів, до місця навчання, роботи і додому. 

2018-2022 Авраменко 

М.В., 

Кулик О.А. 

22 Забезпечити медичне обслуговування учнів і вчителів згідно з чинним законодавством. 2018-2022 Командіренко 

М.Д. 

23 Забезпечити створення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, 

дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з вадами фізичного та 

розумового розвитку, їх соціальної адаптації. 

2018-2022 Ландяк А.О., 

Авраменко 

М.В., 

Толочна О.І. 

24 Створювати необхідні умови (перш за все житлово-побутові) для залучення до роботи 

в сільських загальноосвітніх навчальних закладах випускників вищих педагогічних  

навчальних закладів. 

2018-2022 Лисенко М.В. 

25 Надавати адресну грошову допомогу випускникам вищих навчальних закладів, які 

здобули освіту за напрямками і спеціальностями педагогічного профілю  та  виявили 

бажання працювати в сільських навчальних закладах та  уклали угоди  про педагогічну 

діяльність на термін не менш ніж на 3 роки. 

2018-2022 Бреус Л.С., 

Лисенко М.В. 

26 Забезпечити реалізацію заходів щодо зміцнення демократичних засад в діяльності 

навчальних закладів, у тому числі шляхом активізації роботи рад закладів освіти, 

щорічного звітування керівників перед громадськістю та вчителями за свою діяльність, 

розвитку учнівського самоврядування, залучення в установленому порядку дітей та 

молоді до участі у вирішенні питань місцевого значення. 

2018-2022 Авраменко 

М.В., 

Бондар М.С., 

Шепель О.І. 

27 Передбачати в проекті районного  бюджету кошти на  реконструкцію та капітальний 

ремонт загальноосвітніх навчальних закладів, зміцнення їхньої матеріально-технічної 

та навчально-матеріальної бази,  виконання районних освітніх програм з урахуванням 

організаційно-інноваційних змін в їх діяльності. 

2018-2022 Піддубна 

Р.В., 

Кулик О.А. 

28 Для утримання загальноосвітніх навчальних закладів, зміцнення їхньої матеріально- 2018-2022 Піддубна 



технічної та навчально-матеріальної бази залучати відповідно до законодавства 

субвенцію з сільських та селищного бюджетів до районного бюджету, кошти 

підприємств, організацій, окремих громадян, кошти, зароблені навчальними закладами 

за надання населенню додаткових освітніх послуг,  орендну плату,  активізувати 

роботу піклувальних рад. 

Р.В., 

Бреус Л.С. 

29 При формуванні мережі загальноосвітніх навчальних закладів, класів та учнівських 

контингентів передбачати в сільській місцевості функціонування самостійних класів із 

кількістю учнів не меншою трьох. 

2018-2022 Авраменко 

М.В. 

30 Передбачати в проектах районного та місцевих бюджетів кошти на грошову 

винагороду переможців і призерів районних конкурсів «Школа року», «Вчитель року», 

«Класний керівник року», ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін, ІІ етапу науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук. 

2018-2022 Кулик О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


