Проект
Рішення
розширеного засідання колегії управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації
від_______________

Протокол №____

Аналіз результативності роботи установ
і закладів освіти області у 2017 році
та завдання щодо реалізації освітньої
політики на 2018 рік
Заслухавши і обговоривши доповідь начальника управління освіти, науки
та молоді облдержадміністрації Плахотної Л.В. про результативність роботи
установ і закладів освіти області у 2017 році та завдання щодо реалізації освітньої
політики на 2018 рік (додається), колегія відзначає.
У 2017 році управлінням освіти, науки та молоді обласної державної
адміністрації, органами управління освітою районів, міст обласного значення та
об’єднаних територіальних громад, закладами дошкільної, загальної середньої,
позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та
післядипломної освіти забезпечувалася якісна реалізація основних завдань
державної політики в системі освіти та науки відповідно до чинного
законодавства України.
Облапсним та місцевими органами управління освітою здійснювалася
системна робота щодо виконання основних завдань на рік, реалізувалися заходи
щодо подальшого реформування дошкільної, загальної середньої, професійної
(професійно-технічної) складників системи освіти, створення необхідних умов
для рівного доступу громадян до якісної безперервної освіти, покращення умов
праці педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, соціального і
професійного захисту, поліпшення ресурсного забезпечення закладів та установ
системи освіти.
Основні завдання, поставлені у 2017 році, виконані.
У 2018 році державна політика у сфері освіти спрямована на реалізацію
Закону України “Про освіту”, запровадження реалізації державної політики у
сфері реформування професійної (професійно-технічної), загальної середньої
освіти “Нова українська школа”, організації інклюзивного навчання у закладах
освіти.
Обов’язковим є виконання нормативно-правових актів Міністерства освіти і
науки України, Волинської обласної державної адміністрації, управління освіти,
науки та молоді облдержадміністрації.
На підставі викладеного вище колегія вирішила:
1. Управлінню освіти, науки та молоді облдержадміністрації, відділам
освіти районних державних адміністрацій, керівникам комунальних закладів
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освіти обласного підпорядкування відповідно до повноважень забезпечити
дотримання Закону України “Про освіту ” та спеціальних законів, виконання
Регіональної комплексної програми розвитку освіти на 2018-2022 роки,
затвердженої рішенням сесії Волинської обласної ради від 18 грудня 2017 року
№17/9 та нормативно-правових актів органів управління у сфері освіти, зокрема,
у дошкільній освіті:
1.1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року №871-р
“Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки поетапного створення додаткових
місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку” через
відкриття закладів дошкільної освіти або дошкільних відділень в інших
закладах освіти;
реорганізацію закладів освіти із створенням дошкільних відділень та
перепрофілювання у заклад дошкільної освіти;
відкриття приватних закладів дошкільної освіти;
реконструкцію та відновлення діяльності закладів дошкільної освіти, що
функціонували або тривалий час використовувались не за призначенням;
відкриття додаткових груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти.
1.2. Стовідсоткове охоплення обов'язковою дошкільною освітою дітей
старшого дошкільного віку різними формами її здобуття.
1.3. Створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарногігієнічних,
навчально-методичних
і
матеріально-технічних
умов
для
функціонування дошкільних закладів освіти.
1.4. Приведення у відповідість до Типових штатних нормативів,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р.
№1055, штатів дошкільних закладів освіти.
У сфері загальної середньої освіти:
1.5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року
№ 903-р “Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої
освіти “Нова українська школа”, зокрема,
формування оптимальної мережі закладів профільної та професійної
(професійно-технічної) освіти;
реформування мережі загальноосвітніх шкіл-інтернатів (крім закладів
загальної середньої освіти для дітей з порушенням інтелектуального розвитку);
створення перспективної мапи мережі академічних та спеціалізованих ліцеїв;
створення нового освітнього середовища у тому числі і для дітей з
особливими потребами, подолання архітектурних бар’єрів;
введення
в інклюзивних класах посад педагогічних працівників з
відповідною освітою; здійснення психолого-педагогічного супроводження дітей з
особливими освітніми потребами працівниками психологічної служби.
1.6. Постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 88
“Про затвердження Порядку та умов надання cубвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими
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освітніми потребами” в частині оптимального використання коштів цільової
освітньої субвенції для проведення додаткових корекційно-розвиткових
занять, придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку,
обладнання, дидактичного матеріалу та особливих наочних засобів.
1.7. Доступність будівель, споруд і приміщень закладів освіти усіх рівнів
для осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням вимог Державних
будівельних норм і стандартів,
універсального дизайну та розумного
пристосування.
1.8. Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545
“Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр“ щодо
утворення інклюзивно-ресурсних центрів з підтримки інклюзивної освіти, в тому
числі шляхом реорганізації психолого-медико-педагогічних консультацій, згідно з
Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 та розміщення на
сайтах закладів освіти результатів роботи щодо забезпечення доступу до якісної
освіти осіб з особливими освітніми потребами, впровадження інклюзивного
навчання.
1.9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 року №
929-р “Про розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій
Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють або не в повному обсязі здійснюють свої повноваження, у 2017 році”
щодо цільового використання коштів.
1.10. Обов'язкове здобуття всіма дітьми і молоддю повної загальної
середньої освіти в обсягах, визначених державними стандартами загальної
середньої освіти та типовими освітніми програмами.
1.11. Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 21 грудня
2017 року (протокол № 9/2-19) щодо вибору та замовлення підручників для
5 класу відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій, викладених у
листі МОН України від 06.02.2018 № 1/9-79.
1.12. Поповнення фондів бібліотек закладів загальної середньої навчальних
закладів І – ІІІ ступенів документами на традиційних та електронних носіях,
оснащення їх сучасною комп'ютерною технікою з відповідним програмним
забезпеченням,
автоматизованою
бібліотечно-інформаційною
системою,
під'єднанням до Інтернету.
1.13. Організоване завершення 2017/2018 навчального року, проведення
державної підсумкової атестації випускників початкової, основної школи та ЗНО
(ДПА) учнів старшої школи та підготовки закладів освіти до 2018/2019
навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період.
У сфері позашкільної освіти:
1.14. Збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів для
забезпечення рівного доступу дітей та молоді з урахуванням їх особистісних
потреб до навчання, виховання, розвитку та соціалізації.
1.15. Належне навчально-методичне, матеріально-технічне забезпечення
позашкільних навчальних закладів.
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1.16. Використання виховного потенціалу системи позашкільної освіти як
основи гармонійного розвитку особистості.
1.17. Розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і талановитою
молоддю.
1.18. Урізноманітнення напрямів позашкільної освіти, вдосконалення її
організаційних форм, методів і засобів навчально-виховного процесу.
1.19. Виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від
18.10.2017р. № 743-р «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки» та
Цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 20162020 роки.
У сфері професійної (професійно-технічної) освіти:
2. Управлінню освіти, науки та молоді облдержадміністрації забезпечити
виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року
№ 831-р “Питання управління державними закладами професійної (професійнотехнічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки України” .
2.1. Активізувати та завершити процес передачі майна закладів професійної
(професійно-технічної) освіти з державної у комунальну власність.
2.2.Забезпечити до 1 вересня 2018 року виконання Плану розвитку
професійно-технічної освіти на 2017-2020 роки щодо модернізації мережі закладів
професійної (професійно-технічної) освіти у 2018 році.
3. Керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти:
3.1. Нарощувати на вимогу ринку праці регіону обсяги якісно підготовлених
робітників, залучивши для цього кошти служби зайнятості, підприємств, установ,
організацій та фізичних осіб.
3.2. Вжити заходів щодо збільшення до 50% мережі закладів професійної
освіти, що впроваджують у навчально-виробничий процес елементи дуальної
форми навчання.
3.3. До травня 2018 року розробити Перспективний план розвитку закладу
професійної (професійно-технічної) освіти на 2018-2020 роки.
3.4.Залучати кошти різних джерел фінансування на подальшу модернізацію
навчально-матеріальної бази кабінетів, майстерень, лабораторій закладів
професійної освіти.
4. Управлінню освіти, науки та молоді облдержадміністрації, Волинському
інституту післядипломної педагогічної освіти, відділам освіти районних
державних адміністрацій відповідно до повноважень забезпечити:
4.1. Підготовку педагогічних і керівних кадрів та науково-методичний
супровід запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”.
4.2. Науково-методичний супровід впровадження нового Державного
стандарту початкової освіти, підвищення професійної компетентності вчителів,
які у 2018-2019 навчальному році будуть навчати учнів 1-их класів відповідно до
Концепції «Нова українська школа», основних напрямів державної політики у
галузі освіти.
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4.3. Проведення регіональних тренінгів підвищення кваліфікації вчителів,
які у 2018-2019 навчальному році будуть навчати учнів 1-их класів.
4.4.Розробити і затвердити перелік локальних центрів підготовки
педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи.
4.5 Розширення електронного освітнього простору і використання
найсучасніших освітніх технологій для забезпечення якості післядипломної
педагогічної освіти.
4.6. Інтенсифікацію імплементації міжнародного досвіду в частині
формування інноваційних підходів до організації змісту підвищення кваліфікації
педагогів, участі у міжнародних проектах та програмах.
4.7. Розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і талановитою
молоддю, створення умов для їх реалізації та формування ціннісних орієнтацій.
5. Рекомендувати органам управління освітою міських (міст обласного
значення), селищних, сільських рад взяти до виконання пункти 1-4 цього рішення
відповідно до повноважень, викладених у статті 66 Закону України “Про освіту”.
6. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.
Голова колегії,
начальник управління

Л.ПЛАХОТНА
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