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НАКАЗ 

  

від  07 вересня 2017 року             смт Підволочиськ                          № 172 -од 

 

Про підсумки розвитку дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної освіти  

у 2016/2017 навчальному році та завдання 

на 2017/2018 навчальний рік у контексті  

реформування національної системи освіти 

 

    Відповідно до вимог нормативних актів Президента України, Кабінету Мі- 

ністрів України, Верховної Ради України, наказів Міністерства освіти і науки 

України, розпоряджень і доручень голови Підволочиської селищної ради, 

відділом освіти Підволочиської селищної ради  спільно з органами місцево-  

го самоврядування проведена системна робота щодо реалізації стратегічних 

завдань розвитку галузі освіти, забезпечення у 2016/2017 навчальному році 

підвищення якості надання освітніх послуг, гармонійного і всебічного 

розвиту особистості як найвищої цінності суспільства, виховання високих 

моральних якостей, формування громадянина, здатного до свідомого 

суспільного вибору, формування мережі навчальних закладів та контингенту 

учнів, кадрового й матеріально-технічного забезпечення, підготовки навчаль-

них закладів до нового 2017/2018 навчального року (довідка додається). 

    На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 

31.08.2017 року № 254 «Про підсумки розвитку освіти області у 2016/2017 

навчальному році та реалізацію концептуальних засад Нової української 

школи», рішення колегії відділу освіти Підволочиської селищної ради від   

30 серпня 2017 року, протокол №4, «Про підсумки розвитку дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної освіти у 2016/2017 навчальному році та 

завдання на 2017/2018 навчальний рік у контексті реформування 

національної системи освіти», з метою забезпечення стабільної діяльності 
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навчальних закладів Підволочиської селищної ради у 2017/2018 навчальному 

році, створення умов для рівного доступу громадян до якісної освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Структурним підрозділам відділу освіти Підволочиської селищної 

ради: 

    1) координувати роботу керівників навчальних закладів Підволочиської се-

лищної ради щодо реалізації законодавчих актів Президента України, Кабіне-

ту Міністрів України, Верховної Ради України, нормативних документів 

Міністерства освіти і науки України, розпоряджень і доручень голови облас-

ної державної адміністрації в галузі освіти, а також органів місцевого само-

врядування; 

    2) забезпечити обговорення і втілення Державного стандарту початкової 

загальної освіти Нової української школи в початковій школі; 

    3) забезпечити нормативно-організаційний супровід діяльності опорних 

шкіл, експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня; 

    4) здійснювати координацію виховної роботи, що базується на формуванні 

патріотизму, духовних, громадянських, державницьких та військово-патріо-

тичних аспектах. Забезпечити організацію і проведення Всеукраїнської дитя-

чо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);     

     5) першочергово скеровувати кошти, направлені для підтримки опорних 

навчальних закладів на оснащення сучасними кабінетами природничо-

математичного циклу, придбання комп’ютерної техніки та мультимедійного 

обладнання, створення умов для занять спортом, облаштування стрілецьких 

тирів, смуг перешкод із сучасним нестандартним обладнанням, кімнат 

здоров’я; 

     6) при підготовці проектів щодо капітального ремонту, реконструкцій 

будівель навчальних закладів, у т.ч. опорних шкіл максимально 

використовувати можливості Державного фонду регіонального розвитку, 

кошти місцевих бюджетів; 

    7) продовжити роботу з розширення мережі дошкільних навчальних закла-

дів різних типів і форм власності, у тому числі шляхом урізноманітнення мо-

делей організації дошкільної освіти, впровадження інклюзивної освіти у дош-

кільних навчальних закладах; 

     8) забезпечити навчальні заклади працівниками психологічної служби з 

метою організації належного психологічного і соціального супроводу дітей, 

постраждалих внаслідок військових дій, а також їх батьків; 



9) під час оптимізації мережі позашкільних закладів дотримуватись  вимог 

законодавства в частині забезпечення рівного доступу дітей до позашкільної 

освіти відповідно до їх особистісних потреб та потреб громади.    

 2. Керівникам навчальних закладів Підволочиської селищної ради: 

    1)здійснити належну підготовку дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів до нового навчального року, 

безперешкодний доступ дітей з особливими освітніми потребами до будівель 

і приміщень навчальних закладів; 

    2) вжити заходів щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

зокрема, керівників та вчителів опорних шкіл, вчителів початкових класів та 

педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, які 

працюють з учнями з особливими освітніми потребами; 

    3) удосконалювати мережу навчальних закладів з профільним навчанням, 

до початку 2017/2018 н.р. вжити заходів щодо розширення мережі класів з 

поглибленим вивченням предметів та профільним навчанням у відповідності 

до Концепції профільного навчання в старшій школі, Статутів закладів, та їх 

Програм розвитку, розширювати мережу навчальних закладів з профільним 

навчанням з предметів природничо-математичного циклу; 

    4) налагодити міжвідомчу взаємодію щодо проведення профілактичної 

роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та 

наркотичній залежності дітей та учнівської молоді; 

    5)посилити та урізноманітнити форми і методи національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, активно залучаючи до цього органи учнівського 

самоврядування та громадські організації; 

    6)забезпечити організацію і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); 

    7)активізувати роботу з обдарованими і талановитими дітьми, створювати 

умови для розвитку їх творчих здібностей і навичок самостійного наукового 

пізнання, самоосвіти та самореалізації; 

    8)розширити у позашкільних навчальних закладах мережу гуртків 

національно-патріотичного виховання; 

    9) забезпечити підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів, 

установ освіти до роботи в осінньо-зимовий період та з енергозбереження, 

провести обстеження технічного стану будівель і споруд, в тому числі до 

01.10.2017 року: 

- привести інженерно - технічні комунікації, устаткування, обладнання 

освітніх закладів у відповідність до чинних стандартів, правил, норм та 

провести обстеження навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів, ігрових 



та спортивних майданчиків, інших приміщень навчального закладу, 

оформити відповідні акти-дозволи; 

- призначити відповідальних осіб за охорону праці, безпеку 

життєдіяльності, відповідальних за безпеку будівель та споруд, 

електробезпеку, пожежну безпеку, газове господарство; 

   10) врегулювати питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, 

зосередивши увагу на забезпеченні якості надання послуг дітям соціально 

незахищених категорій; 

   11) своєчасно виявляти дітей, які виховуються у повних благополучних 

сім’ях, однак схильні до вчинення протиправних дій, здійснювати раннє 

виявлення сімей, які входять до групи ризику, опинилися у складних 

життєвих обставинах, надавати їм якісні соціальні послуги; 

    12) сприяти зайнятості в літній відпочинковий період дітей шкільного віку 

за категоріями: дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей-інвалідів, дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей, батьки яких 

загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання 

службових обов’язків, дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 

безпритульних і бездоглядних дітей, талановитих та обдарованих дітей, дітей 

із сімей внутрішньо переміщених осіб і дітей, батьки яких перебувають в зоні 

антитерористичної операції; 

    13) вжити заходів щодо забезпечення дітей та учнів якісним харчуванням; 

    14) забезпечити неухильне виконання нормативно-правових документів з 

питань атестації педагогічних працівників. 

3. Керівнику Підволочиської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Добруновій М. А. 

     1) відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України                      

від 13.07.2017 № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції 

Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня», 

від 13.07.2017 № 1028 «Про проведення всеукраїнського експерименту на 

базі загальноосвітніх навчальних закладів» забезпечити участь 

Підволочиської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів в апробації проекту 

нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти; 

     2)забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у 

загальноосвітній простір шляхом створення умов для їх навчання в 

інклюзивних та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів; 

    3)організувати в інклюзивному класі корекційно-розвиткові заняття за 

участю вчителя-логопеда, сурдо-, орто-, олігофренопедагога; 

 4. Методичному кабінету відділу освіти Підволочиської селищної ради: 



    1)забезпечити науково-методичний супровід впровадження оновлених 

навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів (затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 07 

червня 2017 року № 804). До 01.09.2017 року підготувати методичні 

рекомендації про викладання навчальних предметів з урахуванням 

наскрізних змістових ліній, які проходитимуть через усі предмети і дозволять 

формувати ключові компетентності в учнів, та з інших питань організації 

навчально-виховного процесу; 

    2)здійснювати науково-методичний супровід педагогів Підволочиської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів, що включена до всеукраїнського 

експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового 

Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів на 2017 – 2022 роки; 

     3)здійснювати науково-методичний супровід діяльності опорної школи 

(Підволочиської ЗОШ І – ІІІ ступенів), впровадження допрофільної 

підготовки і профільного навчання; 

    4) забезпечувати науково-методичний супровід впровадження Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від  28.05.2015 року № 582;     

    5)продовжити роботу щодо науково-методичного супроводу навчально-

виховного процесу в інклюзивних групах дошкільних, загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів, проведення навчально-методичних 

заходів з питань інклюзії для різних категорій педагогічних працівників; 

    6) продовжити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учнів          11 

класів та їхніх батьків, громадськості щодо умов і особливостей проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2017/2018 навчальному році; 

    7)активізувати дослідно-експериментальну роботу. Сприяти розширенню 

мережі навчальних закладів для участі в експериментальних програмах і 

проектах регіонального, всеукраїнського, міжнародного рівнів; 

    8) вжити заходів щодо вивчення, узагальнення та впровадження 

інноваційного педагогічного досвіду та новітніх педагогічних технологій у 

навчально-виховний процес у навчальних закладах Підволочиської селищної 

ради; 

    9) постійно надавати допомогу навчальним закладам в організації роботи 

педагогічних рад, методичних комісій, навчально-методичних кабінетів з 

удосконалення змісту навчально-методичної роботи, здійснення заходів 

щодо розвитку педагогічної творчості й професійної майстерності; 



    10) продовжити роботу з активного впровадження у навчальний процес 

інноваційних технологій, що формують позитивне ставлення до здорового 

способу життя. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
      C. І. Кульбаба 

 

                 


