
 
ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

від 28 серпня 2020 року                  № 79-од 
 
Про підсумки роботи галузі освіти 
Підволочиської селищної ради 
у 2019-2020 навчальному році та 
завдання на 2020-2021 навчальний рік 
 

Відповідно до рішення колегії управління освіти і науки облдержадмініс-
трації від 20 серпня 2020 року протокол № 4 «Про стан та перспективи розвит-
ку освіти в Тернопільській області», на виконання рішення колегії відділі осві-
ти Підволочиської селищної ради від 27.08.2020 року протокол № 3 «Про стан 
та перспективи розвитку освіти Підволочиської селищної ради» 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Структурним підрозділам відділу освіти: 
1) Координувати роботу керівників закладів та установ освіти щодо реа-

лізації законодавчих актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Верховної Ради України, нормативних документів Міністерства освіти і науки 
України, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації, 
голови Підволочиської селищної ради, рішень сесій Підволочиської селищної 
ради та обласних програм у галузі освіти. 

2) Сприяти впровадженню різноманітних моделей організації освіти. 
3) Організувати роботу щодо реформування мережі закладів та установ 

освіти в умовах децентралізації влади. 
4) Забезпечити впровадження Державного стандарту початкової загальної 

освіти Нової української школи у початковій школі. 
5) Здійснювати координацію фізкультурно-спортивної, культурно-

екскурсійної та виховної роботи, що базується на формуванні патріотизму, ду-
ховних, громадянських, державницьких та військово-патріотичних аспектах. 

6) Координувати діяльність закладів освіти в умовах запроваджених Ка-
бінетом Міністрів України протиепідемічних заходів щодо запобігання зане-
сенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спри-
чиненої корона вірусом 2019-nCoV. 



7) Здійснювати інформатизацію та комп’ютеризацію освітнього процесу, 
продовжувати забезпечення підключення закладів освіти до високошвидкісного 
Інтернету. 

8) Створювати нове освітнє середовище шляхом облаштування закладів 
освіти сучасними меблями, комп’ютерним обладнання і дидактичними матеріа-
лами, необхідними для впровадження компетентнісного навчання. 

9) Першочергово скеровувати кошти на оснащення сучасними кабінетами 
природничо-математичного циклу, придбання комп’ютерної техніки та муль-
тимедійного обладнання, створення умов для занять спортом, облаштування 
стрілецьких тирів, смуг перешкод із сучасним нестандартним обладнанням, кі-
мнат здоров’я. 

10) При підготовці проєктів щодо капітального ремонту, реконструкцій 
будівель закладів освіти, у тому числі опорної школи максимально використо-
вувати можливості Державного фонду регіонального розвитку, кошти місцевих 
бюджетів. Забезпечити своєчасне широке інформування громадськості про бу-
дівництво та реконструкцію закладів освіти у ОТГ. 

2. Керівникам закладів освіти: 
1) Інформувати населення через засоби масової інформації, загальні збо-

ри, громадські слухання про діяльність та проблеми закладів освіти, забезпе-
чення соціального захисту учасників освітнього процесу. 

2) Здійснити належну підготовку закладів дошкільної, загальної середньої 
та позашкільної освіти до нового навчального року, безперешкодний доступ ді-
тей з особливими освітніми потребами до будівель і приміщень закладів освіти. 

3) Забезпечити об’єктивне оцінювання знань учнів як невід’ємної складо-
вої освітнього процесу. 

4) Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у за-
гальноосвітній простір шляхом створення спеціальних умов для їх навчання в 
інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти. 

5) При умові сприятливої епідеміологічної ситуації налагодити міжвідом-
чу взаємодію щодо організації літнього відпочинку дітей шкільного віку, на-
самперед пільгових категорій, соціального захисту учнів. 

6) Сприяти проведенню профілактичної роботи з питань запобігання про-
типравній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей. 

7) Урізноманітнити форми і методи громадянської освіти та виховання, 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді шляхом організації акти-
вної діяльності органів учнівського самоврядування, молодіжних громадських 
організацій. 

8) Забезпечити створення безпечного освітнього середовища у закладах 
освіти, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 



року № 1646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2020 р. № 
11/34394 «Деякі питання реагування на випадки боулінгу (цькування) та засто-
сування заходів виховного впливу в закладах освіти». 

9) Здійснювати профілізацію освітнього процесу, організацію допрофіль-
ної та профільної підготовки вихованців закладів позашкільної освіти, органі-
зовувати дистанційну, змішану форми навчання, зокрема для дітей з особливи-
ми освітніми потребами. 

10) Активізувати роботу з обдарованими і талановитими дітьми, створю-
вати умови для розвитку їх творчих здібностей і навичок самостійного науково-
го пізнання, самоосвіти та самореалізації. 

11) Забезпечити в закладах освіти атмосферу довіри, співпереживання, 
взаємоповаги і взаємодопомоги. Розвивати освітнє середовище як безпечне мі-
сце, вільне від дискримінації, насильства й боулінгу (цькування), у якому дити-
на завжди може отримати потрібну допомогу. 

12) Забезпечити виконання рекомендацій МОН, МОЗ України, щодо про-
тиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поши-
ренням корона вірусної хвороби (COVID-19). 

3. Методичному кабінету відділу освіти Підволочиської селищної ради:  
1) Сприяти створенню єдиного освітнього простору, розробленню моде-

лей організації мережевої взаємодії в умовах децентралізації. 
2) Продовжити роботу з проведення моніторингово-прогностичних дослі-

джень з актуальних проблем функціонування освіти Підволочиської селищної 
ради. 

3) Проаналізувати результати зовнішнього незалежного оцінювання 2020 
року в закладах загальної середньої освіти Підволочиської селищної ради, здій-
снити моніторинг результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року з 
української мови, історії України, математики в закладах освіти різних типів, 
зокрема в опорній школі. 

4) Здійснювати науково-методичний супровід освітнього процесу в за-
кладах дошкільної та загальної середньої освіти, впровадження нового Держав-
ного стандарту початкової загальної середньої освіти відповідно до Концепції 
«Нова українська школа». 

5) Здійснювати науково-методичний супровід діяльності опорного закла-
ду, впровадження у ньому програми «Школа як осередок розвитку громади» 
Всеукраїнського фонду «Крок за кроком». 

6) Продовжити роботу щодо науково-методичного супроводу освітнього 
процесу в інклюзивних класах (групах) закладів освіти. 

7) Забезпечувати науково-методичний супровід впровадження Стратегії 
національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента Украї-



ни від 18.05.2019 року № 286 «Про Стратегію національно-патріотичного вихо-
вання», Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти Укра-
їни, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 29.07.2019 
року № 1038, заходів обласної програми впровадження Української Хартії віль-
ної людини в навчальних закладах Тернопільської області на 2017-2020 роки, 
затвердженої рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 02 серпня 2017 
року № 693. 

8) Забезпечувати науково-методичний супровід проведення в 2021 році 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти. 

4. Про стан виконання наказу інформувати відділ освіти до 15 грудня 
2020 року та 15 травня 2021 року. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 


