
 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 

 

від 02  вересня 2019 року                                   № 158 - од 
 

Про підсумки роботи освіти 

Підволочиської селищної ради  

у 2018/2019 навчальному році та  

завдання на  2019/2020 навчальний рік 

 

   Відповідно до наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної 

державної адміністрації від 29.08.2019 року № 203-од «Про підсумки роботи 

галузі освіти області у 2018/2019 навчальному році та завдання на 2019/2020 

навчальний рік», розпорядження голови Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 29 серпня 2019 року № 529-од «Про стан підготовки 

закладів освіти області до організованого початку 2019/2020 навчального 

року», розпорядження голови Підволочиської районної державної 

адміністрації від 30 серпня 2019 року № 214-од «Про стан готовності 

закладів освіти району до нового навчального року», на виконання рішення 

колегії відділу освіти Підволочиської селищної ради від 29 серпня 2019 року 

(протокол № 3), з метою створення необхідних умов для рівного доступу 

громадян до якісної сучасної освіти, забезпечення стабільної діяльності 

закладів освіти Підволочиської селищної ради у 2019/2020 навчальному році 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Структурним підрозділам відділу освіти Підволочиської селищної 

ради: 

1.1.Координувати роботу керівників закладів та установ освіти 

Підволочиської селищної ради щодо реалізації законодавчих актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України, розпоряджень 

і доручень голови обласної державної адміністрації, управління освіти і 

науки Тернопільської облдержадміністрації, голови Підволочиської селищної 

ради. 

1.2.Забезпечити постійний контроль за організацією й результатами роботи 

закладів освіти та якістю надання ними освітніх послуг. 

1.3.Сприяти впровадженню різноманітних моделей організації освіти. 

1.4. Систематично проводити моніторинг освітньої діяльності, стану 

матеріально-технічної бази, санітарно-гігієнічних умов у закладах 



дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти. 

1.5.Вжити заходів щодо забезпечення доступності загальної середньої освіти 

шляхом удосконалення мережі закладів, створення опорних закладів та їх 

філій. 

1.6. 3дійснювати інформатизацію та комп’ютеризацію освітнього процесу, 

продовжувати забезпечення підключення закладів освіти до 

високошвидкісного Інтернету. 

1.7. Створювати нове освітнє середовище шляхом облаштування шкіл 

сучасними меблями, комп’ютерним обладнання і дидактичними матеріалами, 

необхідними для впровадження компетентнісного навчання. 

1.8. Першочергово скеровувати кошти 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. 

1.9. При підготовці проектів щодо капітального ремонту, реконструкцій 

будівель закладів освіти, у тому числі опорних шкіл максимально 

використовувати можливості Державного фонду регіонального розвитку, 

кошти місцевих бюджетів. Забезпечити своєчасне широке інформування 

громадськості про будівництво та реконструкцію закладів освіти у ОТГ. 

1.10. Удосконалювати мережу закладів освіти з профільним навчанням, до 

початку 2019/2020 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 закладів освіти із профільним 

навчанням з предметів природничо-математичного циклу. 

1.11.Узяти на контроль функціонування закладів позашкільної освіти, 

забезпечити модернізацію їх навчальної, матеріально-технічної бази, 

проведення ремонтів будівель, споруд, комунікацій та обладнання. 

1.12. Забезпечити організацію і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької 

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

1.13. Забезпечити належне технологічне обслуговування та модернізацію 

технологічного обладнання харчових блоків закладів освіти. 

2. Керівникам закладів освіти:  

2.1. Здійснити належну підготовку закладів дошкільної, загальної середньої 

та позашкільної освіти до нового навчального року, безперешкодний доступ 

дітей з особливими освітніми потребами до будівель і приміщень закладів 

освіти Підволочиської селищної ради. 

2.2.Інформувати населення через засоби масової інформації, загальні збори, 

громадські слухання про успіхи та проблеми в діяльності закладів освіти, 

забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу. 

2.3. Забезпечити об’єктивне оцінювання знань учнів як невід’ємної складової 

освітнього процесу. 

2.4. Здійснювати підбір педагогічних працівників та прийняття їх на роботу 

відповідно до чинного законодавства в роботі з кадрами. 



2.5. Забезпечити впровадження Державного стандарту початкової загальної 

освіти Нової української школи в початковій школі. 

2.6. Не допускати скорочення працівників психологічної служби закладів 

освіти з метою організації належного психологічного і соціального 

супроводу учнів, особливо постраждалих внаслідок військових дій, а також 

їх батьків. 

2.7. Налагодити міжвідомчу взаємодію щодо організації літнього відпочинку 

дітей шкільного віку, у першу чергу пільгових категорій, соціального захисту 

учнів, проведення профілактичної роботи з питань запобігання протиправній 

поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей, учнівської молоді. 

2.8. Посилити та урізноманітнити форми і методи національно- 

патріотичного виховання дітей та молоді шляхом активної участі органів 

учнівського самоврядування, молодіжних громадських організацій. 

2.9. Забезпечити у роботі закладів позашкільної освіти вільний вибір кожною 

дитиною напряму та виду діяльності з урахуванням запитів дітей та батьків, 

впроваджувати особистісно-орієнтовані технології компетентнісного та 

діяльнісного підходів в освітній процес. 

2.10. Здійснювати профілізацію освітнього процесу, організацію 

допрофільної та профільної підготовки вихованців закладів позашкільної 

освіти. Організовувати дистанційне навчання у закладах позашкільної освіти, 

у тому числі, для дітей з особливими потребами. 

2.11.Активізувати роботу з обдарованими і талановитими дітьми, створювати 

умови для розвитку їх творчих здібностей і навичок самостійного наукового 

пізнання, самоосвіти та самореалізації. 

2.12.Організовувати координацію фізкультурно-спортивної, культурно- 

екскурсійної та виховної роботи, що базується на формуванні патріотизму, 

духовних, громадянських, державницьких та військово-патріотичних 

аспектах. 

2.13.Вжити вичерпних заходів щодо забезпечення учнів якісним харчуванням 

та забезпеченням для закладів освіти харчових продуктів.  

2.14. Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у 

загальноосвітній простір шляхом створення спеціальних умов для їх 

навчання в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої 

освіти. 

2.15.Забезпечити підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти до 

роботи в осінньо-зимовий період. 

3.Методичному кабінету відділу освіти Підволочиської селищної ради: 

3.1. Сприяти створенню єдиного освітнього простору, розробленню моделей 

організації мережевої взаємодії в умовах децентралізації. 

3.2.Продовжити роботу з проведення моніторингово-прогностичних 

досліджень з актуальних проблем функціонування освіти Підволочиської 

селищної ради. 

3.3. Проаналізувати результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 

року в закладах загальної середньої освіти Підволочиської селищної ради, 

здійснити моніторинг результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019 



року з української мови. 

3.4. Здійснювати науково-методичний супровід впровадження нового 

Державного стандарту початкової загальної середньої освіти відповідно до 

Концепції «Нова українська школа». 

3.5. Продовжити роботу щодо науково-методичного супроводу освітнього 

процесу в інклюзивних класах закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти. 

3.6. 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, заходів 

обласної програми «Українська хартія вільної людини в навчальних закладах 

Тернопільської області на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням сесії 

Тернопільської обласної ради від 02 серпня 2017 року № 693. 

3.7. Забезпечити організаційно-методичний супровід проведення в 2020 році 

зовнішнього незалежного оцінювання, результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти. 

4. Про стан виконання наказу інформувати відділ освіти до 15 грудня 2019 

року та 15 травня 2020 року. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 
Світлана Кульбаба 


