
 
У К Р А Ї Н А 

ГУСЯТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
пр.Незалежності, 14, селище Гусятин, 48201, тел. (03557) 2-16-93, факс 2-11-01  

E-мail: rayvogus@ukr.net Код ЄДРПОУ 02145949  

 

Н  А  К  А  З 

селище Гусятин 

24.01. 2018 р.                             

                                                                                           № 28-од 

Про затвердження плану заходів 

із запровадження в районі Концепції 

реалізації державної політики у сфері  

реформування загальної середньої освіти 

“Нова українська школа” 

 

 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від                   

13 грудня 2017 р. № 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”, 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 грудня           

2017 року № 902-од “ Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із 

запровадження в області Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”, наказу 

управління освіти облдержадміністрації від 19.01.2018 року №10 «Про 

затвердження плану заходів із запровадження в області Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова 

українська школа” та з метою реалізації Концепції Нової української школи 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план заходів із запровадження в районі Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти “Нова українська школа”, що додається. 

 2. Структурним підрозділам відділу освіти районної державної 

адміністрації, районному методичному кабінету, керівникам закладів 

загальної середньої освіти забезпечити виконання затвердженого цим 

наказом плану заходів. 

mailto:rayvogus@ukr.net


3. Керівникам закладів загальної середньої освіти подавати щокварталу 

до 25 числа відділу освіти райдержадміністрації інформацію про стан 

виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення. 

4. Головному спеціалісту відділу освіти райдержадміністрації   

Шморон М.М. подавати щокварталу до 1 числа наступного місяця 

управлінню освіти і науки облдержадміністрації інформацію про стан 

виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання в 

обласну державну адміністрацію та Міністерство освіти і науки України. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

Начальник  відділу освіти                                         О. А. Кащишин 

                 
  Цвігун  2 14 79 

    Владика 2 14 66 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 наказ відділу освіти  

районної державної адміністрації 

    від  24січня  2018 р. № 28-од  
 

ПЛАН 

заходів із запровадження в районі Концепції реалізації  

державної політики у сфері реформування  

загальної середньої освіти “Нова українська школа” 

 
№  

з\п 

Зміст заходу Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконання 

1. Забезпечення підвищення кваліфікації вчителів початкової школи щодо 

впровадження Державного стандарту початкової освіти 

 Організація та проведення практичних 

семінарів: 

 “Організаційно-методичний 

супровід реалізації компетентністного 

підходу в умовах нового Державного 

стандарту початкової освіти на базі 

закладів загальної середньої освіти 

району”; 

 “Реалізація інтегрованого підходу 

в початковій освіті в контексті Нової 

української школи”; 

  “Використання досвіду роботи 

педагогів пілотних шкіл щодо 

формування основних орієнтирів 

навчання та виховання особистості 

молодшого школяра в процесі реалізації 

Концепції Нової української школи в 

області” 

Гусятинський районний 

методичний кабінет, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

2020 

 

2. Формування в районі оптимальної мережі опорних шкіл 

2.1 Надання консультативної допомоги  

органам місцевого самоврядування щодо 

функціонування опорної школи та її 

філій 

Відділ освіти, 

Гусятинський районний 

методичний кабінет 

Постійно 

2.2 Матеріали щодо функціонування 

опорних шкіл розміщати на сайті відділу 

освіти 

Відділ освіти Постійно 

2.3 Проведення навчальних методичних 

заходів для керівників опорних шкіл  

Гусятинський районний 

методичний кабінет 

Постійно 

2.4 Забезпечити участь керівників опорних 

шкіл  в обласному семінарі-тренінгу 

“Організація навчально-виховного 

Гусятинський районний 

методичний кабінет 

2018 



процесу в з’єднаному класі (класі-

комплекті) початкової школи у філії 

опорного закладу” 

2.5. Здійснення моніторингу участі учнів 

опорних навчальних закладів в 

учнівських інтелектуальних змаганнях 

(Всеукраїнських учнівських олімпіадах, 

турнірах, творчих конкурсах) 

Відділ освіти, 

Гусятинський районний 

методичний кабінет, 

керівники навчальних 

закладів 

Травень 

2018-2022 

2.6 Проведення моніторингових досліджень: 

 результатів державної підсумкової 

атестації в опорній школі та філіях; 

 результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів 

навчання учнів 11-х класів опорної 

школи 

Відділ освіти, 

Гусятинський районний 

методичний кабінет, 

керівники навчальних 

закладів 

Травень 

2018-2022 

2.7. Надання методичної допомоги вчителям-

предметникам щодо ефективного 

використання в освітньому процесі 

нового обладнання кабінетів фізики, 

хімії, біології, географії, інформатики 

опорних шкіл 

Гусятинський районний 

методичний кабінет, 

керівники навчальних 

закладів 

Постійно 

3. Забезпечення в районі ефективного управління загальною середньою освітою 

3.1 Розвиток інституційної спроможності 

закладів загальної середньої освіти через 

розробку і розвиток власних освітніх 

програм відповідно до державного 

стандарту повної середньої освіти 

(академічна автономія) 

Відділ освіти, 

Гусятинський районний 

методичний кабінет, 

керівники навчальних 

закладів 

2018-2020 

3.2 Надання можливості закладам загальної 

середньої освіти змінювати статус 

бюджетної установи на статус 

неприбуткової організації із збереженням 

податкових пільг і отримання фінансової 

автономії 

Відділ освіти, керівники 

навчальних закладів 

2018-2019 

3.3 Перехід до механізму призначення 

керівників школи за результатами 

відкритого конкурсу відповідно до вимог 

професійного стандарту педагогічної 

діяльності 

Відділ освіти ІІІ квартал 

2019 

3.4 Забезпечення функціонування механізму 

громадського нагляду за діяльністю 

закладу загальної середньої освіти 

(наглядова або піклувальна рада) 

Відділ освіти, керівники 

навчальних закладів 

ІV квартал 

2018 

3.5 Зменшення бюрократичного 

навантаження на школу шляхом 

спрощення системи документообігу, 

оптимізації звітності, запровадження 

електронних форм документів 

Відділ освіти, керівники 

навчальних закладів 

ІV квартал 

2018 

3.6 Забезпечення прозорого розподілу 

публічних коштів шляхом переходу до 

механізму обов’язкового оприлюднення 

закладами загальної середньої освіти 

даних про всі кошти, які надходять з 

бюджету та інших джерел 

Відділ освіти, керівники 

навчальних закладів 

ІV квартал 

щороку 



4. Створення нового освітнього середовища 

4.1 Створення інклюзивно-ресурсних 

(районних, міських, у т.ч. в ОТГ) центрів 

підтримки інклюзивної освіти 

Відділ освіти  2018 

4.2 Створення в закладах освіти 

інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного 

пристосування 

Відділ освіти, керівники 

навчальних закладів 

2018-2020 

4.3 Облаштування закладів освіти меблями, 

обладнанням і дидактичними 

матеріалами, необхідними для 

впровадження компетентнісного 

навчання 

Відділ освіти, керівники 

навчальних закладів 

2018-2020 

4.4 Залучення до участі в обласних  

вебінарах керівників закладів загальної 

середньої освіти, педагогічних 

працівників: 

 “Особливості організації 

інклюзивного навчання у закладах 

дошкільної, загальної середньої освіти: 

діти із затримкою психічного розвитку”; 

 “Особливості роботи з дітьми, які 

потребують підвищеної педагогічної 

уваги”; 

 “Особливості організації 

інклюзивного навчання у закладах 

дошкільної, загальної середньої освіти: 

діти з розладами аутичного спектру” 

тощо 

Відділ освіти, 

Гусятинський районний 

методичний кабінет 

2018-2020 

 


