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Про підсумки роботи галузі освіти 

Підволочиської селищної ради у 2019-2020 навчальному 

році та перспективи її розвитку у 2020-2021 навчальному році 
 

Дошкільна освіта 

 

На території Підволочиської селищної ради функціонує 14 закладів 

дошкільної освіти комунальної форми власності. З них: 9 ЗДО та 5 

дошкільних груп у складі НВК. Всього виховується 450 дітей. Створено 26 

груп, з яких 13- різновікових.  

Дошкільною освітою охоплено 87% дошкільників 3-6 річного віку та 

100% - діти передшкільного віку. Рівень використання потужностей 

дитсадків становить 83%. 

У закладах дошкільної освіти працює 57 педагогічних працівників, з  

них 21 фахівцю присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої 

категорії». 

Загальна середня освіта 

Здобуття освіти забезпечують передусім  заклади загальної середньої 

освіти. Саме вони надають широку пропозицію освітніх послуг. Цьогорічна 

мережа закладів освіти складається з 15 закладів загальної середньої освіти, у 

2019-2020 н.р. було охоплено навчанням 1836 учнів (це на 43 дитини більше 

відносно 2018-2019н.р.). Збільшення відбулося, за рахунок більшої кількості 

учнів перевідних класів та збереження тенденції до значної кількості учнів у 

1 та 10 класах. 

Відповідно до перспективної мережі та інформації керівників закладів 

перед початком навчального року, прогноз песимістичний щодо кількості 

учнів у 2020-2021 н.р. – 1774 учні, що на 62 дітей менше відносно минулого 

року та 19 дітей відносно позаминулого. У перший клас піде значно менше 

учнів – 145 (в минулому році – 196 учнів) на 51 учня менше, що свідчить про 

негативну демографічну ситуацію в громаді. 

Серед закладів освіти продовжують функціонувати:  Підволочиська 

гімназія імені Івана Франка, НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ», НВК 

«Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ», НВК Богданівський, Клебанівський, 

Жеребківський ЗНЗ І-ІІ ступенів-ДНЗ, та опорна Підволочиська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів із одною філією: Староміщинською де навчаються учні 1-9 класів.  

Кількість учнів в розрізі закладів освіти 

– шкіл І ступеня – 2 (18 учнів); у 2018-19 н.р. – 2 школи 21 учень. 

Відносно перспективної мережі шкіл ще зменшується кількість дітей у 

школах І ступеня – 15 учнів.  

– шкіл І-ІІ ступенів – 7 (328 учнів); у 2018-19 н.р 7 шкіл – 330 учнів. 

Відносно перспективної мережі шкіл ще зменшується кількість дітей у 

школах І-ІІ ступеня – 323 проти 328. 
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– шкіл І-ІІІ ступенів – 6 (1490 учнів); у 2018-19 н.р. 6 шкіл – 1442 учні. 

Відносно перспективної мережі шкіл зменшується кількість учнів у школах І-

ІІІ ступенів – 1436 учнів проти 1490 учні що на 54 учні менше. 

Спостерігається зменшення кількості учнів майже в усіх школах 

громади. Найбільше втратили учнів Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст. із 

Староміщинською філією – 36 учнів, Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 16 учнів, 

НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» – 11 учнів. 

Середня наповнюваність шкіл у Підволочиській громаді 122,4 учнів (у 

2018-19 н.р.- 119,5 учнів). Згідно перспективної мережі – 118,3. 

Середня наповнюваність класів становить 14,3 учнів (2018-19 н.р. – 

14.0). Згідно перспективної мережі -14,0. 

Залишаються функціонувати малокомплектні школи: школи І ступеня 

де менше 10 учнів – Росохуватецька ЗОШ І ст.; школи І-ІІ ступеня, де менше 

40 дітей – НВК «Клебанівський ЗНЗ І-ІІ ст.- ДНЗ; школи І-ІІІ ступеня, де 

менше 100 дітей – НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ», НВК «Оріховецький 

ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ». Зменшення кількості учнів призводить до зменшення 

кількості класів. Щороку 4-5 класів одної паралелі є неповними. У 2019/2020 

навчальному році у 4 школах громади не було повного першого класу, у 

цьому році прогнозується таких 6 класів. 

У 15 школах громади повними  є 129 класів та 36 (28%) класів неповні. 

Зменшилась кількість учнів, які навчаються у 10-11 класах (якщо у минулому 

році продовжували навчання у старшій школі 188 учнів, то зараз згідно із 

перспективною мережею – 162). 

 

Кадрове забезпечення закладів загальної середньої освіти 

   У 2019-2020 навчальному році 364 педагогічні працівники  

З них: 

 в закладах загальної середньої освіти працювало   275 осіб 

педагогічного персоналу та 166 не педагогічного персоналу (36 

пенсіонерів, або 21%).  

Цікавим є факт, що усього педагогічних ставок є 313, тобто педагоги 

працюють з навантаженням більше 1 ставки (1,1 ставки), а ставок технічних 

працівників є 150, тобто технічний персонал працює з неповним 

навантаженням (0,9 ставки). Проблемою є прийняття на роботу технічного 

персоналу з навантаженням 0,5 ставки. 

 В закладах дошкільної освіти: 57 педагогічних працівників (з них 

6 пенсіонерів) та 48 технічного персоналу 

 В закладі позашкільної освіти: 26 педагогічних працівників (17 

основних + 7 сумісників) та 8 технічного персоналу (з них 1 

пенсіон.) 

   Педагогічні працівники є основними учасниками освітнього процесу, на 

них покладається величезна відповідальність у формуванні сучасної 
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особистості та створенні передумов щодо її успішності в умовах стрімкого 

розвитку інформаційного суспільства та формування економіки знань.    

      Якісний склад педагогічних працівників 

 

 Вища освіта (чол.) % 

ЗЗСО 249 90% 

ЗДО 32 56% 

ЗПО 24 92% 

ДЮСШ 5 83% 

 

За підсумками атестації 

 

 Вища кат І категорія ІІ категорія спеціаліст 

ЗЗСО 134 39 41 24 

ЗДО 5 15 5 21 

ЗПО 2    

ДЮСШ   3 3 

 

    Педагогічних працівників зі званнями «учитель-методист» та «старший 

вчитель» – 83, що становить приблизно 30% працюючих.  

Освітній, фаховий та кваліфікаційний рівень вчителів дозволяє їм професійно 

і в повному обсязі виконувати свої функціональні обов’язки. 

 

      Розподіл за віком наступний 

 До 40 років 40 і більше років 

ЗЗСО 90 185 

ЗДО 14 43 

ЗПО 13 13 

ДЮСШ 2 4 

 

За стажем роботи  

 До 3 років 3-10 років 11-20 років Більше 20 років 

ЗЗСО 17 40 59 159 

ЗДО 5 11 16 25 

ЗПО 3 8 5 10 

ДЮСШ 1 1 1 3 

     Така статистика свідчить про те, що педагогічний колектив достатньо 

досвідчений.  

Разом з тим 48 учителів, 6 вихователів ЗДО та 3 керівники гуртків 

пенсійного віку, що становить 16% усіх працюючих. 

 

Методична  робота 

    В 2019-2020 н. р. працівниками  методичного кабінету було організовано 

проведення засідань 16  методичних об'єднань педпрацівників, 8 
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постійнодіючих семінарів. За звітний період було проведено два засідання 

постійнодіючого районного семінару керівників шкіл, два засідання семінару 

заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи, засідання 

семінару заступників директорів шкіл з виховної роботи, педагогів-

організаторів, вчителів початкових класів, англійської мови, історії, 

української мови та літератури,  завідуючих ЗДО. Для педпрацівників шкіл 

встановлено єдині методичні дні. На засіданнях методичних об’єднань 

опрацьовувалися матеріали щодо впровадження положень Концепції „ Нова 

українська школа ”, Державних стандартів початкової та основної школи, 

інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України, педагоги 

готували учнів до участі у різноманітних конкурсах, олімпіадах, спортивних 

змаганнях, до ЗНО. 

   Завдяки сучасним методикам у тісному зв’язку з набутим досвідом 

забезпечується високий показник рівня успішності та якості навчально-

виховного процесу. 

  На високому рівні працюють: вчителі математики: Лукасевич М.П. 

(Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст.), Гавриляк О.В. (Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ст.), 

вчителі основ християнської етики: Підгорняк І. А. (Підволочиська ЗОШ І-ІІІ 

ст.), Курило І.П. (Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ст.), Шерстій І.М. (Підволочиська 

гімназія імені І. Франка), Малашок Л.Й.(Галущинська ЗОШ І-ІІ ст.),  вчителі 

гуманітарного циклу: Шелега Л.Я. (Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст.), 

Герасимчук В.І. (Підволочиська гімназія імені І. Франка), Полуйчак О.Р.( 

Підволочиська гімназія імені І. Франка), Кобильняк В.В.( Підволочиська 

гімназія імені І. Франка),Гринюк Л.І. (Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ст.), Пелих 

Г.М. (Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст.),Левицька Л.І. (Підволочиська гімназія імені 

І. Франка), вчителі початкових класів:  Гурська Н.Є. (Підволочиська гімназія 

імені І. Франка),  Теренда В.І. ( Камянківська ЗОШ І-ІІІ ст.), Паляниця Г.В., 

Саченко Н.В. (Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст.), вчителі суспільних дисциплін: 

Довгань Н.О., Нагуляк І.І. (Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст.), Малашок Л.Й. 

(Галущинська ЗОШ І-ІІІ ст.), вчителі Захисту Вітчизни: Грицай Р.В. 

(Підволочиська гімназія імені І. Франка), Вовна А.М. (Качанівська ЗОШ І-ІІІ 

ст.), вчителі фізики: Гавриляк Р.Б.(Камянківська ЗОШ І-ІІІст.), Кравчук Н.Я. 

(Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст.), вчителі трудового навчання: Полухін В.І. 

(НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ), Міхневич А.Л. (Кам’янківська ЗОШ 

І-ІІІ ст.), вчителі природничого циклу: Горалечко Л.М. (Качанівська ЗОШ І-

ІІІ ст.), Попельняк Т.С. (Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Липка Л.А.,Грицух С.В 

(Підволочиська гімназія імені І. Франка),   Агаркова Т.С. (Підволочиська 

ЗОШ І-ІІІ ст.), , Беринда В.Я. (НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ»), Бабій 

Н.Д. (Турівська ЗОШ І-ІІ ст.), практичний психолог Вовна А.М. (Качанівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.), вчителі музичного мистецтва: Міхневич А.Л. (Кам’янківська 

ЗОШ І-ІІІ ст.), Гельовська О.В. (Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст.), вчителі 

фізичної культури:  Поцілуйко Б.П. (Хмелиськівська ЗОШ І-ІІ ст.), 

Шумський Л.Б, Мотика В.Я. (Підволочиська гімназія імені І. Франка), 
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Панчук А.Є., Дрейко С.М. (Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст.), Паньків 

Г.М.(Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст.). 

   У 2019-2020 навчальному році методичний кабінет продовжив роботу над  

методичною проблемою «Підвищення якості сервісного обслуговування 

навчальних закладів та забезпечення академічної свободи у реалізації 

Державних станддартів освіти на засадах партисипативного управління та 

педагогіки співробітництва. Національно-патріотичне виховання учнів на 

засадах полікультурних, історичних цінностей, традицій і звичаїв народу в 

умовах європейського державотворення».  Цій темі підпорядкована тематика 

районних семінарів, районних та шкільних методичних об’єднань, проблемні 

теми педагогів. 

Згідно плану роботи  методичного кабінету   з метою підвищення фахового 

рівня педагогів на базі ЗЗСО, методичного кабінету   проводилися   семінари-

практикуми: 

  - семінар-практикум вчителів початкових класів  на тему  

«Впровадження інтегрованого підходу на уроках в початкових класах», 

- семінар-практикум для вчителів німецької мови «Активізація навчальної 

діяльності учнів на уроках німецької мови в умовах Концепції Нової 

української школи» (з досвіду роботи вчителів німецької мови: Лєщук Е.М. 

НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст .-ДНЗ», Кудеревко Х.В. НВК «Оріховецький 

ЗНЗ І-ІІІ ст .-ДНЗ»), 

  - семінар-практикум для вчителів трудового навчання на базі НВК 

«Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» (обслуговуючі види праці), з проблеми: 

«Організація пошукової роботи у процесі викладання трудового навчання 

засобами вебквест - технологій»; 

-  майстер-клас для вчителів трудового навчання на тему «Технологія 

виготовлення органайзера» (з досвіду роботи вчителя трудового навчання 

Хмелиськівської ЗОШ І-ІІ ступенів Агарків С.П.); 

-тренінг для вчителів основ здоров’я з проблеми «Надання першої медичної 

допомоги і самодопомоги» на базі Підволочиської гімназії імені Івана 

Франка; 

- виховний захід (з елементами тренінгу) «Впровадження Української 

Хартії вільної людини в освітній процес»; 

- семінар з елементами тренінгу для практичних психологів та 

соціальних педагогів на тему «Психолого-педагогічний аспект організації 

виховного процесу в сучасному закладі освіти»; 

-семінар-практикум для керівників ЗДО на базі ПідволочиськогоДНЗ 

«Формування у дошкільників навичок та вмінь з безпеки життєдіяльності, 

відповідно Базового компоненту дошкільної освіти»; 

- семінар-практикум для практичних психологів, соціальних педагогів та 

класних керівників 5-8 класів з проблеми «Профілактика боулінгу в 

шкільному середовищі»; 

- семінар – практикум для вчителів трудового навчання та 

образотворчого мистецтва на базі Підволочиської гімназії імені І.Франка на 
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тему  «Використання національних традицій для розвитку інтелектуально – 

пізнавальних і творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання та 

образотворчого мистецтва»; 

- семінар-практикум для вчителів математики   з проблеми 

«Використання STEM-технологій для формування ключових та предметних 

компетенцій на уроках математики» на базі Супранівської ЗОШ І-ІІ ступенів; 

- тренінг-практикум для вчителів фізичної культури на базі Підволочиської 

ДЮСШ «Індивідуальний підхід у процесі тренувань з різних видів спорту»; 

- педагогічна студія для вчителів образотворчого мистецтва на тему 

«Формування ключових компетентностей на уроках образотворчого 

мистецтва»; 

-  на базі Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. семінар – практикум для вчителів 

основ християнської етики «Бібліокафе «Світ Божого слова»», присвячений 

року Біблії 2020. 

    На базі Підволочиської гімназії імені І.Франка проведені  обласні семінари 

методистів Захисту Вітчизни з проблеми «Військово-патріотичне виховання 

як складова частина національно-патріотичного виховання»,методистів, 

відповідальних за музейну роботу «Впровадження новітніх методів впливу 

на створення та розширення мережі музеїв закладів освіти області». 

     Для вчителів іноземної мови на базі Підволочиської  гімназії імені Івана 

Франка   організовано  зустріч   з  волонтером  Корпусу Миру США 

ShaunHicks, науковим співробітником  Дрезденського технічного  

університету  RiсoEhren  та викладачами  Тернопільського національного 

економічного університету.      

Для вчителів української мови та літератури організовано навчально - 

методична інтерактивна екскурсія   у літературно-меморіальний музей  

Богдана Лепкого ( м. Бережани) та у музей автентичних музичних 

інструментів «Камертон», що у селі   Ішків Козівського району.  

На базі Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся літературний калейдоскоп 

«Звитяжці слова». (до пам’ятних дат І.П. Котляревського,  П.А. 

Грабовського, М.М. Коцюбинського, Богдана – Ігоря Антонича,  О. 

Довженка,  Остапа Вишні, Михайла Драй – Хмари, Д. Павличка).        

Організовано екскурсію з вчителями природничого циклу  у Софіївський 

дендропарк м. Умань «Організація краєзнавчо-пошукової, науково-

дослідницької та природоохоронної роботи з природничих дисциплін на 

уроках і в позаурочний час». 

Творчість вчителя проявляється в дослідницькій роботі, моделюванні, 

творчому пошуку в процесі роботи над науково-методичною проблемною. 

Зростання професійної активності педагогів відбувається через участь у 

фахових конкурсах, одним із них є конкурс «Учитель року».   

  Протягом грудня 2019 року було проведено  зональний тур конкурсу 

«Учитель року-2020» у номінаціях «Початкова освіта», «Зарубіжна 

література», «Історія», «Образотворче мистецтво» 
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   У І турі в номінації «Початкова освіта» взяли  участь 4 педагогічних 

працівники:  Васильчук Г.П.(НВК «Богданівський ЗНЗ І-ІІ ст. -ДНЗ»),  Мотик 

Л .В. («НВК  Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ»), Шуран І.В.(Підволочиська 

ЗОШ І-ІІІ ст), Кобильняк Н.В.(Підволочиська гімназія імені І.Франка).  

За рішенням журі  Кульбаба Т.І (вчитель історії Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст.- 

переможець зонального  туру  та учасник обласного туру в номінації 

«Історія».  Старинська І.В.(вчитель образотворчого мистецтва Камянківської 

ЗОШ І-ІІІ ст.)- переможець І туру в номінації «Образотворче мистецтво». 

    Левицька Л.І.(вчитель зарубіжної літератури Підволочиської  гімназії імені 

І.Франка) - переможець зонального  туру  та учасник обласного туру в 

номінації «Зарубіжна література». Васильчук Г.П. (вчитель початкових 

класів НВК «Богданівський ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ»)- лауреат  обласного етапу 

конкурсу в номінації «Початкова освіта». 

   Дошкільна освіта  спрямована  на компетентнісний розвиток підростаючої 

особистості із дотриманням принципів самоцінності дошкільного дитинства. 

Методична робота з завідувачами та вихователями закладів дошкільної 

освіти здійснювалася у формі  методоб’єднань, семінарів-практикумів та он-

лайн конференцій. Паралельно із основними освітніми програмами 

«Українське дошкілля» та «Впевнений старт» в дошкільних закладах 

впроваджувалися парціальні програми «Освіта для сталого розвитку» 

(Турівський ДНЗ),  «Фінансова грамотність» (Староміщинський ДНЗ, 

Кам’янківський ДНЗ). 

   З метою реалізації Концепції Нової української школи, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №988-р 

«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 року», впровадження Державного стандарту початкової освіти, 

затверджено план заходів щодо запровадження  НУШ у  закладах І ступеня.   

     У рамках науково - методичного експерименту протягом 3-х років 

методичним кабінетом, відповідальним за пілотування (Г.Сакевич)  

здійснювався методичний супровід дидактичного забезпечення освітнього 

процесу, впровадження дослідницької та пошукової роботи, використання 

ігрових та діяльнісних методів. З періодичністю два рази в рік (грудень, 

травень) проводились моніторингові дослідження з питання впровадження 

експерименту, зустрічі, тренінги тощо. Розроблено методичні рекомендації 

та пропозиції вчителям – пілотникам щодо удосконалення освітнього 

процесу.  Спільно із ТОКІППО  проведено локаційний воркшоп «Як навчити 

дитину вчитися» 

 2019-2020 н. р.- другий рік впровадження Державного стандарту початкової 

загальної  освіти. Вчителі 2-х класів підвищили кваліфікацію та готові до 

роботи в умовах НУШ. 

  Проведено ряд методичних заходів щодо підготовки педагогічних 

працівників до роботи за новим Державним стандартом початкової освіти та  

сучасними освітніми методиками, що базуються на компетентнісному, 
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особистісно-орієнтованому підходах , зокрема, працював консульпункт, 

проводились інструктивно-методичні наради, семінар на базі Підволочиської 

ЗОШ І-ІІІ ст. на тему «Інтегрований підхід в умовах впровадження НУШ», 

брейстормінг на тему «Використання сервісів інтернету в умовах НУШ», 

тренінги «Діяльнісний підхід в умовах запровадження НУШ», 

«Використання LEGO на уроках в початковій школі», аукціон цікавих ідей 

«Секрети педагогічної майстерності в умовах НУШ». 

    Розроблено методичні рекомендації щодо впровадження інтегрованого 

підходу в навчанні; формування ключових компетентностей, брошура     

«Критичне мислення як засіб впровадження діяльнісного підходу на уроках в 

початкових класах» та ряд інших.   

    Проведено семінари , навчання для керівного складу  ЗЗСО  на тему «Нові 

підходи до організації методичної роботи  в умовах НУШ», «Розвиток 

управлінської компетентності  сучасного керівника закладу», тренінг 

«Професійна компетентність педагога - один із найвагоміших  чинників 

успішного здійснення освітніх реформ ». 

      Спільно із відділом освіти  методичним кабінетом  проведено моніторинг 

впровадження Державного стандарту початкової освіти. За наслідками 

розроблено методичні рекомендації. 

           На засіданнях колегії відділу освіти  розглядалося питання  

впровадження Державного стандарту початкової освіти в закладах загальної 

середньої освіти. 

  Для роботи в умовах Нової української школи   завідувачем методичним 

кабінетом Г.Сакевич, тренерами Н. Саченко, Г.Паляницею та регіональними 

тренерами НУШ  Н. Гордіюк   проведено  навчання для вчителів ,які 

навчатимуть учнів у  2021-2022 н .р,на яких були практично опрацьовані нові 

методи та прийоми навчання за модулями Типової освітньої програми 

підготовки вчителів 1-х класів (16 модулів). 

      Навчанням охоплено   18 вчителів майбутніх першокласників, 

вихователів ГПД.  З метою підвищення та практичного рівнів управлінської 

компетентності керівних кадрів закладів загальної середньої освіти щодо 

реалізації основних напрямів державної політики у галузі освіти організовано  

і проведено  навчання для керівників та заступників директорів з навчально-

виховної роботи. На завершення ІІІ очної сесії була здійснена оцінка 

проведення тренінгового навчання. Підсумки виявили 100% досягнення 

цілей занять з учителями, які здійснюватимуть навчання учнів 1 класів у 

2020-2021н.р. Сильними сторонами тренінгу були активні практичні форми 

роботи та велике бажання педагогічних працівників підвищити свій 

професійний рівень. 

Впровадження інноваційних проектів, технологій, всеукраїнських 

експериментів 

 З 2017 року в Україні розпочато активне реформування загальної середньої 

освіти. Із прийняттям Закону України «Про освіту» та Концепції Нової 

української школи освітяни, учні та їх батьки стояли на порозі важливих змін 
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в системі освіти. Новий Державний стандарт початкової загальної середньої 

освіти, який набув чинності 1 вересня 2018 року, покликаний змінити 

сутність української школи. Уже у вересні 2017 року на виконання  наказів 

Міністерства освіти і науки України «Про організаційні питання 

запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх 

навчальних закладах І ступеня» від 13.07.2017 р. № 1021, «Про проведення 

всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів» 

№ 1028  та «Про затвердження експериментального навчального плану 

початкової школи експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, 

які працюють в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського 

рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного 

забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного 

стандарту початкової загальної освіти» від 16.08.2017 р. № 1181 у 100 

школах розпочалося його пілотне впровадження. 

   Саме педагогам Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів Паляниці Г.В, Саченко 

Н.В які працюють в межах дослідно-експериментальної роботи 

всеукраїнського рівня випала  роль першопрохідців в реформі загальної 

середньої освіти. Це означало, що необхідно було переосмислити сутність 

соціальної і професійної місії вчителя. Здатність творчо працювати, 

приймати нестандартні рішення, уникати шаблонів і стереотипів, 

організовувати культурно-мовне та освітньо-розвивальне середовище – 

такими є критерії професійної компетентності фахівця початкової школи вже 

сьогодні. 

В умовах реформування освіти та  проведення експерименту саме 

наставництво, а не контроль  є тим важелем професійної підтримки, який 

допомагає вчителю осмислити власну практику викладання, обрати в своєму 

арсеналі знань та навчально-методичному забезпеченні ті стратегії 

викладання, такі інструменти навчання, які роблять освітній процес більш 

ефективним. Проведено творчу майстерню  на тему «Створення освітнього 

середовища, що сприяє самореалізації кожного учня: проблеми і 

досягнення»,воркшоп «Нові ролі і завдання вчителя в контексті сучасних 

змін» (для вчителів пілотних класів Тернопільської області). 

Протягом 2018-2020  років проводились часті дружні  наставницькі бесіди, 

спілкування, тренінгові заняття, круглі столи, творчі лабораторії (воркшопи), 

практикуми, онлайн-конференції, тощо; проходили постійні консультування 

педагогів-учасників експерименту.. 

2019-2020 н. р.- третій рік пілотування. Навчання третьокласників повязано 

із переходом від адаптаційно – ігрового до основного циклу навчання 

 Не слід приховувати, що третій рік пілотування став джерелом 

натхнення,оскільки тепер все більш очевидним ,що успіх перших двох років 

експерименту забезпечив незворотність змін та подальше впровадження 

Нової української школи.  Оцінювання у 3-му класів було   формувальним та 

підсумковим,в кінці учні отримали свідоцтва досягнень. Для оцінювання 
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результатів навчання школярі виконували діагностичні роботи,розроблені на 

основі компетентнісного підходу. 

    Потрібно відмітити, що реформа освіти розрахована на багато років. 

Українська система освіти неосяжна , а сама реформа складається з багатьох 

компонентів. Тому не варто очікувати блискавичних змін. Кардинальні 

трансформації потребують не лише оновлення законодавства, освітніх 

програм і державних стандартів - рушіями масштабних змін мають бути 

вчителі, адже навіть за наявності спеціальної підготовки та мотивації від них 

залежить, що відбуватиметься за зачиненими дверима класу. І, зрештою, 

зміни залежать від кожного з нас , директора школи і батьків - лише в їхніх 

руках можливість побудови співпраці. 

  Реформа НУШ розрахована на роки, адже неможливо швидко змінити 

освітню традицію, що плекалася в Україні протягом десятків років. Проте 

зміни вже розпочалися, і ми всі разом повинні зробити усе, аби вони були 

невідворотними. 

      Відповідно до наказу відділу освіти від 03.01.2020  р.№  2-од «Про 

підсумки  проведення  ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році»,наказу відділу від 

09.01.2020 р. №4-од «Про участь учнів закладів загальної середньої освіти 

протоколів засідань  фахових журі ІІІ етапу учнівських олімпіад,  у закладах 

загальної середньої  освіти  у жовтні 2019 року були проведені шкільні (І 

етап). У листопаді-грудні  2019 року   223 учнів взяли участь у ІІ етапі 

олімпіад і показали високі результати. Олімпіади проведено із 17 навчальних 

предметів Із    223  учнів -159 призерів    (на 11 більше в порівнянні з 

минулим роком) –   а саме: І місце посіли  37 учнів (23,3 %), ІІ місце –  50 

учнів (31,4 %), ІІІ місце - 72 учні (45,3 %). Результати  олімпіад 

висвітлювалися на    сайті відділу освіти.   

  Найкраща результативність виступів команд в предметних олімпіадах з 

англійської мови, трудового навчання (обслуговуючі та технічні види праці), 

образотворчого мистецтва, екології, правознавства, інформатики та 

інформаційні технології в Підволочиській гімназії імені І.Франка, хімії, 

української мови та літератури – Качанівській ЗОШ І-ІІІ ст., історії, 

правознавства – Качанівській, Підволочиській ЗОШ І-ІІІ ст., історії – НВК 

«Іванівській ЗОШ І-ІІІ ст. -ДНЗ», астрономії, фізики – Підволочиській ЗОШ 

І-ІІІ ст.   

 Результати олімпіад  свідчать про те, що команда учнів ЗЗСО  не вибороли 

перших місць  з олімпіади із німецької мови.  Низькими залишаються 

виступи учнів   з математики. Знизились кількість учасників у ІІ етапі 

олімпіади з економіки.  

     Загалом у районних  учнівських олімпіадах найкращі результати отримали 

команди:    по 38 призових місць здобули учні Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. 

(9 перших, 16 других, 13 третіх), в Підволочиській гімназії імені І. Франка 

(17 перших, 11 других, 10 третіх). 
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   Потрібно відзначити успіх учнів  Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст. (8 перших, 9 

других,  6 третіх) – 23 перемоги. 13 призових місць вибороли школярі 

Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст .(1 перше, 7 других, 5 третіх).  

11 перемог здобули школярі НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ» (3 перших, 

4 других, 4 третіх). 5 призових місць в учнів НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст. 

- ДНЗ» (2 перших, 1 друге, 2 третіх). 

4 призових місць вибороли учні Турівської ЗОШ І-ІІ ст. (1 друге, 3 третіх), по 

2 перемоги в школярів Галущинської ЗОШ І-ІІ ст. (1 перше, 1 третє), 

Супранівської ЗОШ І-ІІ ст.(1 друге, 1 третє). По одному призовому місцю 

зайняли учні Староміщинської філії Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. та НВК 

«Богданівський ЗНЗ І-ІІ ст. - ДНЗ». Жодного призового місця не вибороли 

учасники НВК «Жеребківський ЗНЗ І-ІІ ст. - ДНЗ», НВК «Клебанівський ЗНЗ 

І-ІІ ст. -ДНЗ», Хмелиськівської ЗОШ І-ІІ ст.  

   Найвищі показники результативності школярів  забезпечується педагогами 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст., Підволочиською гімназією імені Івана Франка, 

Качанівською та Кам’янківською ЗОШ І-ІІІ ст.  

 Серед закладів загальної середньої освіти  І-ІІ ступеня найвищий  рейтинг за 

результатами участі у районних учнівських олімпіадах у команди    

Турівської ЗОШ І-ІІ ст.   

 З 15 січня по 08 лютого  2020 року тривав ІІІ етап олімпіад у якому   взяли 

участь 34 учасників-переможців ІІ етапу з базових навчальних дисциплін. 

Зокрема, 12 учнів з Підволочиської гімназії імені І.Франка, 9 учасників - 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст, 6 школярів – Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст, 3 

школярів - НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ»  2 учнів – Качанівської 

ЗОШ І-ІІІ ст ,по 1 учаснику з Камянківської ЗОШ І-ІІІ ст. та Галущинської 

ЗОШ І-ІІ ст.      

     Команда учнів  ЗЗСО  у ІІІ етапі олімпіад здобули 19 призових місць (3 

дипломи ІІ ступеня,17 дипломів ІІІ ступеня). Із них по 5 дипломів в учнів 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. та Підволочиської гімназії імені І.Франка,4 

дипломи в школярів Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст, 3 дипломи в учнів НВК 

«Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ», по одному дипломі  в школярів 

Камянківської  ЗОШ І-ІІІ ст. та НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ».   

     Високий рівень підготовки показали команди учасників з : правознавства 

(три призових місця), по два дипломи з хімії , англійської мови , історії , 

астрономії,трудове навчання (технічні види праці). З географії, 

образотворчого мистецтва, біології, фізики, української мови та літератури, 

інформаційні технології по одному диплому.  

 Порівняльний аналіз кожного напрямку роботи з обдарованими та здібними 

учнями показує, що за останні роки школярі досягли певних результатів у 

обласних олімпіадах.  Спостерігається тенденція якості та результативності 

виступів учнів у  ІІІ етапі олімпіад: 

2017-2018 н. р. – 16 призових місць 

2018-2019 н. р. -  9 призових місць 

2019-2020 н. р. -  19 призових місць  
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    Зіставляючи результативність та ефективність участі  предметних команд у 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах протягом  2017-2020 років можемо 

зазначити недоліки  в підготовці до олімпіад  з таких предметів, як іноземної 

мови (німецька), математики,інформатики протягом 2017-2020 роки.    

    Підвищенню якості освіти учнів ЗЗСО, покращенню результативності 

виступів учнів у олімпіадах з базових навчальних дисциплін сприяли    

додаткові годин на вивчення предметів  української мови, математики, 

іноземної мови (англійська мова), поглиблене  та профільне вивчення 

предметів. 

    Творчі педагоги закладів освіти  сумлінно поставились до проведення 

учнівських олімпіад, підготували учнів до результативних виступів у   ІІІ 

етапах олімпіад: Кравчук Н.Я, Агаркова Т.С, Ставінський 

Б.Я.(Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст.), Горалечко Л.М, Попельняк Т.С., Кульбаба 

Т.І.(Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст.),Чорній О.Є,Шапочка М.В.(НВК «Іванівський 

ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ»,Черкас М.П, Ліхновська О.Ю, Бігун О.К, Стефанчук Н.Є. 

(Підволочиська гімназія імені І.Франка), Полухін В.І. (НВК «Оріховецький 

ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ»), Міхневич І.І.(Камянківська ЗОШ І-ІІІ ст). 

Школярі є активними учасниками інтерактивного природничого конкурсу 

«Колосок» (756 учнів), «Геліантус» (49учнів), «Соняшник» (49учнів), 

«Левеня» (39 учнів), «Бобер» (67учнів). 

Відповідно до Програми розвитку творчого, інтелектуального, духовного і 

фізичного розвитку та наказу відділу освіти від  20.03.2020 р.  «Про 

призначення   стипендії призерам ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних дисциплін, конкурсів МАН, спортивних 

змагань»   22  учні отримують стипендії селищного голови на суму   26 700 

грн. 

      Головною тенденцією виховного процесу в школі була побудова цілісної 

моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських 

цінностей як орієнтовної для проектування моделі виховної системи у школі. 

Особлива увага зверталася на створення відповідних психолого-педагогічних 

умов у школі, які сприяли організації навчально-виховної, позаурочної та 

позакласної діяльностям, позашкільної освіти, роботі шкільної організації 

учнівського самоврядування, взаємодії з батьками. 

    Працюючи над реалізацією основних завдань, які наголошуються в 

Концепції Нової української школи в кожному навчальному закладі 

розроблена власна система виховання, в основі діяльності виховного процесу 

є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та 

загальнолюдських цінностей. В першу чергу – це національно-патріотичне 

виховання з використанням сучасних активних форм роботи. 

   Заслуговує на увагу досвід педагогічних колективів Кам`янківської, 

Качанівської, Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст., Підволочиської гімназії імені 

Івана Франка, Качанівської  ЗОШ І-ІІІст., НВК «Жеребківський ЗНЗ І-ІІст. – 

ДНЗ», Галущинської ЗОШ І-ІІст. та  Хмелиськівської ЗОШ І-ІІ ст.   З метою 

формування в учнів вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та Героїв-
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земляків, які загинули під час виконання обов’язку по захисту України, в 

школах відкрито експозиції загиблим героям «Слава Україні! Героям 

Слава!», галереї слави, куточки героїзації, куточки вшанування пам`яті 

Героїв Небесної Сотні. У кожному навчальному класі наявні куточки 

національної символіки та духовності. У 6 ЗНЗ створено клуби національно-

патріотичного спрямування «Патріот».  

З метою формування в учнів якостей патріота-громадянина, виховання 

молоді на основі традицій і звичаїв рідного краю в усіх ЗЗСО створені і діють 

молодіжні об`єднання і товариства. До роботи в молодіжних товариствах та 

об’єднаннях «Молода Просвіта», «Львинець», гра  «Надзбручаночка» 

залучено 308 дітей.  

      Значна увага педагогічним колективом приділяється реалізації 

Національної кампанії «Стоп насильству» та профілактиці булінгу в 

учнівських колективах. Щорічно проводяться заходи з реалізації 

Всеукраїнської акції «16 днів без насилля» .  На належному рівні 

організовано роботу з даного напрямку в Підволочиській гімназії ім.. І. 

Франка, НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Камянківській   та 

Качанівської ЗОШ І-ІІ ст. 

      Значна увага надається вихованню компетентної особистості, 

формуванню здатності випускника, здатного в подальшому дорослому житті 

адаптуватися до навколишньої дійсності. Здоров’язберігаючу діяльність 

неможливо відділити від організації фізкультурно-оздоровчої роботи з 

учнями, тому в школах для дітей проходять заняття спортивних секцій, 

проводяться рухомі ігри на свіжому повітрі, спортивні естафети, змагання. 

Традицією стало проведення Дня здоров’я в місяці квітні та «Тижня 

здоров’я» у грудні.    Вихованці Підволочиського будинку школярів стали 

призерами обласного етапу конкурсу «Молодь обирає здоров’я».  

     Надати кожній дитині можливості для розвитку творчих здібностей, 

виявити дитячий талант, підтримати дитину, створити умови для її творчого 

розвитку, одне із завдань закладів позашкільної освіти. Це завдання 

державної політики у сфері позашкільної освіти упродовж  2019-2020 

навчального  року  успішно реалізували 2 заклади позашкільної освіти: 

Підволочиський ЦДЮТ, ДЮСШ. в яких діяло 47 груп, займалися 644 

гуртківців, а також 4 секції, які налічують 212 вихованців.  

У 2019 -2020  році активно проводилась спортивно-масова робота серед 

учнівської молоді закладів загальної середньої освіти Підволочиської 

селищної ради. Зокрема були проведенні ХХІІІІ спортивні ігри учнівської 

молоді Підволочищини. Серед ЗОШ І-ІІІ ст. переможцем стала 

Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Дрейко С.М., Панчук А.Є.), друге місце в 

Підволочиської гімназії ім. І. Франка (кер. Шумський Л. Б, Мотика В.Я.), 

третє – в Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Паньків Г.М.). Серед ЗОШ І-ІІ ст. 

перше місце   в  Галущинській ЗОШ І-ІІ ст. (кер. Когутенко О.Ю.)  

В ЗЗСО  проведено олімпійський тиждень,олімпійський урок, День фізичної 

культури-заходи по закладі  всеукраїнські змагання «CoolCames» 
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    Справжнім викликом  для учителів та учнів стало запровадження 

дистанційого навчання. Були надані методичні рекомендації щодо організації 

навчання за дистанційною формою, в яких містилися переліки відповідних 

сайтів та платформ, поради щодо створення груп або спільнот з учнями в 

зручному месенджері для виконання навчальних програм, рекомендації щодо 

забезпечення зворотнього зв'язку між учителями та учнями тощо. Школярі 

опрацьовували навчальні матеріали для оволодіння відповідними 

компетентностями та досягнення передбачених освітньою програмою 

результатів навчання, дотримуючись принципу академічної доброчесності. Зі 

свого боку, батьки  забезпечували належні умови для навчання, сприяли 

виконанню учнями завдань та досягненню передбачених результатів. 

  Під час карантину  працівниками методичного кабінету проведено онлайн 

наради, консультації, вебінари, засідання Школи молодого вчителя 

початкових класів. 

   Досвід, набутий за умов екстреного переходу до умов дистанційного 

навчання, дав поштовх до використання й розвитку цифрових 

компетентностей вчителів.   

 

Матеріально-технічна база 

Пріоритетним завданням для відділу освіти залишається вдосконалення 

матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти, 

створення якісних умов для навчання й виховання дітей. 

  Основою для організації навчально – виховного процесу, надання 

якісних освітніх послуг у кожному навчальному закладі є створення 

відповідних санітарно – гігієнічних умов. У всіх навчальних закладах 

завершені ремонти класних кімнат, роботи з ремонту приміщень загального 

користування (коридорів, майстерень, їдалень), упорядковані прилеглі 

території. 

У школах працюють 16 паливних, з них 14 на газі в 2 закладах  І 

ступеня  пічне опалення. Дошкільні навчальні заклади опалюються - 5 газом,  

4 електроопаленням.  

 Для проведення ремонтів   закуплено 1,8 т. фарби. 

У всіх закладах проведено перезарядку вогнегасників. Також закуплено 

шкільну документацію (журнали, табелі, особові справи). 

Проведені поточні ремонтні роботи, електромонтажні роботи та 

встановлена автоматична пожежна сигналізація по спільному проекту 

Підволочиської селищної ради та Благодійного Канадського фонду «Світ 

дітей» в Центрі дитячої та юнацької творчості. За сприяння компанії 

«Контінентал Фармерс Груп» (Мрія) проведено ремонт класу робототехніки. 

Та за програмою DOBRE придбано комплекс робототехніки. Закуплено 

жалюзі рулонні. 

Для Супранівської ЗОШ І-ІІ ст. придбано морозильну камеру. Також за 

кошти ТОВ «Медобори» придбано спортивний інвентар. 
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У Підволочиській ЗОШ І-Ш ст. проведено заміну 7 дверей на 

металопластикові. Також закуплено телевізор. 

Придбано телевізор для Підволочиської гімназії ім.Івана Франка. 

Для НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст..-ДНЗ» придбано мультимедійний 

проектор. 

У Хмелиськівській ЗОШ І-ІІ ст. за спонсорські кошти ТОВ «Медобори» 

проведено заміну двох дверей, а також влаштовано ламінат у приміщені 

класу та придбано офісні стільці. 

Проведено заміну дверей спортзалу у Камянківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

проведено капітальний ремонт сходової частини. 

Проведено ремонт зовнішніх сходів Качанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

У Турівській ЗОШ І-ІІ ст. проведено заміну електролічильника. 

Закуплено 2 т. цементу. Також вкладено бруківку на подвір’ї закладу. 

Закуплено сітки та гасники для футзалу Підволочиського ДЮСШ.  

Усі заклади дошкільної освіти забезпечені безконтактними 

термометрами. 

Для Хмелиськівського ДНЗ за спонсорські кошти ТОВ «Медобори» 

придбано також постільну білизну, морозильну камеру та меблі.  

Професійну електроплиту придбано для Підволочиського ДНЗ. 

Закуплено маски захисні, антисептичні та дезінфікуючі засоби. Придбано 

мотокосу, постільні комплекти та рушники. 

Встановлено бруківку у Камянківському ДНЗ. 

Щиро вдячні за допомогу у виділенні спонсорських коштів ТОВ 

«Медобори», ТОВ «Агромлин», ТОВ «Агро-Рось», компанії «Контінентал 

Фармерс Груп» (Мрія), п.Бойко Василю, усім батькам учнів та вихованців 

закладів освіти. 

   Також у 2020 році виділена  с убвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій  

0617363 КЕКВ3142-1200000 грн. та  

0611020  КЕКВ 3142-292000 грн-співфінансування місцеві кошти  

для завершення робіт по  об'єкту «Загальна (комплексна) реконструкція 

спортивної площадки Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Морозенка, 

8 в смт. Підволочиськ Тернопільської області».  

 

 Для поновлення матеріально-технічної бази та на проведення 

поточних ремонтів з місцевого бюджету використано 410,0  тис. грн.  

Також використано спонсорських коштів в сумі 185,5  тис.грн. та 

батьківських коштів 96,5 тис.грн. 

 

Організація підвезення учнів 
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Рівний доступ до якісної освіти повинен здійснюватись через належні 

умови для безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів та 

педагогічних працівників. Відділом освіти у 2019-2020 навчальному році 

було заключено договір з Підволочиським АТП по питанню безоплатного 

підвозу учнів до закладів освіти.  

У 2019/2020 навчальному році потребувало підвезення 237 учнів, із них 

шкільним автобусом підвозилось 127 учнів, орендованим 13 учнів із НВК 

«Клебанівський ЗНЗ І – ІІ ступенів – ДНЗ». Решту учнів (97) підвозилось 

автобусами згідно заключних договорів із АТП. 

Організація харчування учнів 

        Важливою умовою для надання якісної освіти є добре організоване 

якісне та безпечне харчування. У закладах освіти у 2019-2020 навчальному 

році організовано процес харчування за рахунок коштів, виділених 

Підволочиською селищною радою.  

Дані кошти використовувалися для безкоштовного харчування учнів 1 

– 4 класів та учнів пільгових категорій закладів освіти Підволочиської 

селищної ради. Відповідно до рішення сесії Підволочиської селищної ради 

від 18 грудня 2019 року № 4238 «Про звільнення від оплати за харчування 

учнів закладів загальної середньої освіти Підволочиської селищної ради у 

2020 році» звільняються від оплати за харчування усі учні 1 – 4 класів та учні 

пільгових категорій 5 – 11 класів, зокрема учні із числа сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування, учні, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

гарантується пільгове харчування, учні, батьки яких є учасниками бойових 

дій, а також діти-інваліди. Також прийнято рішення від 24 січня 2020 року № 

4470 «Про встановлення розміру батьківської плати в закладах дошкільної 

освіти та дошкільних групах навчально-виховних комплексів», згідно із яким 

звільняються від оплати за харчування діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, діти із інвалідністю, діти працівників органів 

внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, діти, 

батьки яких є учасниками АТО. Також у закладах дошкільної освіти 

зменшено розмір плати на 50% для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей. 

Окрім цього, сесією селищної ради прийнято рішення від 24 січня 2020 року 

№ 4464 «Про затвердження Програми «Дітям – якісне харчування» у 

закладах освіти Підволочиської селищної ради на 2020-2022 роки». 

Основною метою Програми є забезпечення повноцінного, якісного та 

калорійного харчування дітей у школах, дошкільних закладах, постачання 

безпечних та якісних продуктів харчування і сировини, покращення 

матеріально-технічної бази шкільних та дошкільних закладів харчування 

дітей. 
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Фінансування закладів та установ освіти 

  Бюджетом на 2020 рік виділено  відділу освіти Підволочиської селищної 

ради  коштів в сумі 78135.6  тис. грн., в тому числі : 

 На заробітну плату  загальноосвітнім навчальним закладам –48145.6 

тис. грн. 

 На заробітну плату   дошкільним навчальним закладам –8540.00.тис. 

грн.  

 На заробітну плату   позашкільним  навчальним закладам –2720.6тис. 

грн. 

 На оплату за електроенергію –2700.00 тис. грн. 

 На оплату за природний газ – 5755.00 тис. грн.  

 На харчування учнів 1-4 класів – 1300.00 тис. грн. 

 На харчування дітей  у ДНЗ –  1000.00 тис. грн. 

 На оздоровлення дітей  - 200.00  тис. грн..   

Підволочиською селищною радою   протягом січня – серпня 2020 року 

виділено додатково коштів в сумі – 745,0  тис. грн.,  зокрема :  

 На придбання металопластикових  дверей, оплату послуг на 

виготовлення технічної документації, навчання по робототехніці, 

вкладання бруківки в сумі –218.0 тис. грн.  

 На придбання  основних засобів  у навчальні заклади  (морозильна 

камера, електрична плита, проектор)  в сумі –60.0 тис. грн.  

 На капітальний ремонт  у позашкільних навчальних закладах – 145.0 

тис. грн. (Центр дитячої та юнацької творчості ) 

 На співфінансування проекту по завершенню робіт спортивної 

площадки Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст.-292.0 тис.грн. 

 На виконання  Програми  розвитку творчого, інтелектуального, 

духовного і фізичного потенціалу молоді на 2018- 2020 роки –30.0 

тис. грн. 

    З державного та місцевого бюджетів виділено кошти на придбання для 

Нової української школи (1 клас):  

 комп’ютерної техніки в сумі 313, 938  тис.грн. –(282,544 та 

31,394  тис. грн.) 

 шкільних меблів в сумі    279, 793 тис.грн. – (251,814 та 27,979 

тис. грн.) 

 дидактичного матеріалу в сумі 180,011 тис.грн. – (162,010 та 

18,001 тис. грн.) 
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  Також виділено з державного бюджету для закіпівлі обладнання. інвентаря. 

засобів навчання для закладів загальної середньої освіти, які беруть участь у 

експерименті з реалізації Державного стандарту початкової рсвіти, тобто  

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів 174 825 грн. 

 

    2020 рік виявився особливим, ми зіткнулися із  поширенням 

короновірусної хвороби (СОVID-19), запровадженим карантином та змушені 

змінювати особливості  функціонування освіти, впроваджувати дистанційну 

освіту. 

Слід дотримуватись рекомендацій МОН, МОЗ, медичних організацій, 

пріоритетом організації освітнього процесу в закладах освіти має стати  

дотримання принципів соціального дистанціювання, правил гігієни, 

використання засобів індивідуального захисту та уникнення масових 

скупчень осіб. 

Підволочиською селищною радою виділено 277 тис. гривень  для 

забезпечення роботи закладів освіти під час карантину та на закупівлю 

засобів індивідуального захисту для працівників закладів освіти. 

 Відтак, відділом освіти  буде здійснено закупівлю:  

- антисептичних засобів в кількості  450л на суму 150тис.грн. 

- дезінфікуючих засобів в кількості 580 л. на суму  44тис.грн. 

- термометрів для кожного закладу освіти 

- масок на суму 37,7  тис. грн. 

   Керівникам закладів освіти необхідно  розробити та затвердити рішенням 

педагогічної ради тимчасовий порядок організації освітнього процесу в 

закладі освіти в період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної 

хвороби (СОVID-19). 

Рекомендуємо: 

 запровадити гнучку структуру навчального року, передбачивши 

можливість внесення змін до термінів проведення канікул, початку та 

завершення навчальних семестрів, з урахуванням епідеміологічної ситуації; 

 запропонувати батькам учнів, які належать до категорій, яким не 

рекомендовано перебування в закладах освіти (наприклад, педагогічний 

патронаж, екстернатна, сімейна (домашня) або дистанційна форми здобуття 

освіти); 

 з метою забезпечення соціальної дистанції: 

-  під час навчання використовувати великі приміщення,  

- за сприятливих погодних умов забезпечувати проведення занять на 

відкритому повітрі,  
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- проводити навчальні заняття з окремих предметів або в окремі 

навчальні дні у підгрупах,  

- використовуючи технології змішаного навчання, 

- відкрити декілька входів до будівлі,  

- збільшити відстань між партами,  

- використовувати розмітку на підлозі для організованого руху 

коридорами,  

- закріпити за класами окремі навчальні кабінети. 

- виокремити зони переміщення для різних вікових категорій учнів, 

 на початку нового навчального року рекомендуємо виявити 

рівень опанування учнями навчального матеріалу, яким учні оволодівали під 

час карантинних обмежень; 

 варто уникати організації видів діяльності, які вимагають 

безпосереднього фізичного контакту між учнями; 

 спілкування педагогів із батьками слід здійснювати переважно 

дистанційно за допомогою доступних засобів зв’язку.  

 

      Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 

641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 в 

залежності від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-

територіальних одиницях встановлюється рівень епідемічної небезпеки 

поширення СОVID-19 («зелений», «жовтий», «помаранчевий» або 

«червоний» ). 

     Рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

2020/2021 навчальний рік у закладах загальної середньої освіти розпочнеться 

відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні 

або окремій адміністративно-територіальній одиниці, а саме: 

1) «зелений», «жовтий» або «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки - 

відвідування закладів освіти здобувачами загальної середньої освіти 

дозволено в звичайному режимі; 

2) «червоний» рівень епідемічної небезпеки - відвідування закладів освіти 

здобувачами загальної середньої освіти заборонено, а отже, освітній процес 

забезпечується з використанням технологій дистанційного навчання. 

 

 

Начальник відділу освіти                                                 Світлана Мотика 

 


