МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 7 серпня 2012 року

м. Мала Виска

№ 185

Про районну Програму
впровадження профільного
навчання на 2013-2015 роки
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті
17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Закону України
«Про загальну середню освіту», Концепції профільного навчання та з метою впровадження
допрофільної підготовки і профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
району,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну Програму впровадження профільного навчання на 2013-2015
роки, (далі – Програма), додається.
2. Районній державній адміністрації передбачати кошти на реалізацію заходів

Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань охорони здоров”я, соціального захисту, соціального забезпечення населення,
освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім”ї.

Голова районної ради

С. Сосновська
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Додаток
до рішення Маловисківської
районної ради
від 7 серпня 2012 року № 185

РАЙОННА ПРОГРАМА
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
на 2013-2015 роки
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Додаток 3
до
районної
Програми
впровадження профільного
навчання на 2013-2015 роки

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1.

Ініціатор розроблення Програми

2.

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа
органу виконавчої влади про розроблення
Програми
Розробник Програми

4.

Співрозробники Програми

5.

Відповідальний виконавець Програми

6.

Учасники Програми

7.

Терміни реалізації Програми

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь
у виконанні Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації Програми,
всього,
у тому числі
коштів районного бюджету
200 000 грн.

9.

9.1.

коштів інших джерел

Відділ освіти Маловисківської
районної державної
адміністрації
Розпорядження голови районної
адміністрації від 16 липня 2012
року № 595 - р
Відділ освіти Маловисківської
районної державної
адміністрації
Загальноосвітні навчальні
заклади району
Відділ освіти Маловисківської
районної державної
адміністрації
Відділ освіти районної
державної адміністрації,
навчальні заклади району
2013 рік,
2014 рік,
2015 рік
Районний бюджет

-
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Районну Програму впровадження профільного навчання на 2013-2015 роки (далі –
Програма) розроблено відповідно до статті 22 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, Указу Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002 “Про
Національну доктрину розвитку освіти”, постанови Кабінету Міністрів України від 16
листопада 2000 року №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий
зміст, структуру і 12-річний термін навчання”, Концепції профільного навчання в старшій
школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 вересня 2009 року
№854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»
та з метою здобуття учнями якісної повної загальної середньої профільної та професійної
освіти.
Автори Концепції профільного навчання на підставі вітчизняного та зарубіжного
досвіду внесли значні зміни щодо наукових підходів з профільного навчання. Загальною
тенденцією розвитку профільної школи є її орієнтація на широку диференціацію,
варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної і професійної освіти.
Українське суспільство через реформування старшої школи реально прагне створити
систему освіти, яка б відповідала викликам часу і потребам особистості.
Маловисківщина, як і кожний регіон України, має свої особливості розвитку освітньої
галузі і свої шляхи вирішення проблем профільної диференціації. Перехід на моделі
профільного навчання в загальноосвітніх школах відбувся з вересня 2007 року.
За час дії Програми щороку питання ходу її виконання заслуховувалось на засіданні
колегії відділу освіти райдержадміністрації (березень 2008 року, квітень 2010 року),
вносилось на засідання сесії районної ради, видані накази начальника відділу освіти
райдержадміністрації (від 21.05.2008 року № 117, від 24.06.2009 року № 121, від 25.06.2010
року № 134).
В 2007-2008 навчальному році у профільних класах навчалось-172 учні в 10-х класах
та 149 в 11-х класах:
• Фізико-математичний профіль-79;
• Природничий – 66;
• Філологічний – 75;
• Технологічний – 66;
• Суспільно-гуманітарний – 43;
• Спортивний -18.
В 2008-2009 навчальному році у 13 загальноосвітніх закладах І-ІІІ ступенів в старшій
школі організоване профільне навчання. Профільним навчанням охоплено 316 учнів в 10-х
класах та 202 учні в 11-х класах :
• У фізико-математичних профілях – 133 учні;
• У природничих – 47;
• У філологічних – 154;
• У технологічних – 98;
• У суспільно – гуманітарних – 52;
• У спортивних – 17.
У 2009-2010 навчальному році профільним навчанням охоплено 244 учні 11 класів,
що становить 47,7% від загальної кількості старшокласників. Профільне навчання
організоване в 11 із 18 шкіл І-ІІІ ступенів.
Навчалося у :
– фізико-математичних профілях
- 72 учні;
– суспільно-гуманітарних, філологічних
- 92 учні;
– інформаційно-технологічних
- 22 учні;
– природничих
- 22 учні;
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спортивних
- 14 учнів.
У 2010-2011 навчальному році лише у 3 закладах освіти району було організоване
профільне навчання, яким охоплено 60 учнів :
- Маловисківська ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів – економічний профіль – 22 учні;
- Маловисківська ЗШ № 4 І-ІІІ ступенів – української філології – 14 учнів;
- Маловисківська гімназія :
а) математичний профіль – 24 учні;
б) іноземна філологія – 24 учні.
У 2011-2012 навчальному році у 6 закладах освіти району створені профільні класи,
де навчались 234 учні:
- Маловисківська ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів – економічний 11 клас - 21 учень;
- українська філологія - 22 учні;
- Маловисківська ЗШ № 4 І-ІІІ ступенів – українська філологія 11 та 10 класи - 45 учнів;
Маловисківська гімназія – математичний 11 та 10 класи – 42 учні;
- іноземна філологія – 11 та 10 класи – 41 учень;
- Мар'янівська ЗШ І-ІІІ ступенів – інформаційно-технологічний 10 клас – 15 учнів;
- Смолінська ЗШ № 2 І-ІІІ ступенів – філологічний 10 клас – 22 учні;
- Злинська ЗШ № 1 І-ІІІ ступенів – математичний 10 клас – 21 учень.
У 10 класах організоване профільне навчання в Марянівській ЗШ І-ІІІ ступенів,
Смолінській ЗШ № 2 І-ІІІ ступенів та Злинській ЗШ № 1 І-ІІІ ступенів.
Заступниками директорів загальноосвітніх шкіл, практичними психологами проводяться
діагностування рівня освітньої діяльності учнів, анкетування учнів, батьків щодо організації
профільного навчання. Проводиться дослідження кадрового потенціалу навчального закладу,
наявність матеріально-технічного та методичного забезпечення. Здійснюється замовлення
підручників для різних профільних напрямків, враховуючи перспективу роботи. Відповідна
робота з даного напрямку проводиться у Хмелівській ЗШ І-ІІІ ступенів, Маловисківській ЗШ
№ 3 І-ІІІ ступенів, Смолінській ЗШ № 1 І-ІІІ ступенів та № 2 І-ІІ ступенів.
Однією із форм організації допрофільної підготовки та профільного навчання є участь
учнів у роботі предметних гуртків. Так, у ряді закладів виділені години гурткової роботи, де
охоплено 60 % учнів, які зайняті в гуртках художньо-естетичного напрямку, туристськокраєзнавчого, технічного та екологічного напрямку
Відповідного оновлення потребує :
- система підготовки педагогічних кадрів для робити в профільній школі (з
урахуванням умов сільської школи);
- навчально-методичне забезпечення всіх напрямів профілізації;
- профорієнтаційна робота в системі освіти;
- матеріально-технічна база.
Існує проблема становлення мережі профільних загальноосвітніх навчальних закладів
сільської місцевості.
Таким чином, досвід організації профільного навчання в загальноосвітніх навчальних
закладах району актуалізує розроблення Програми впровадження профільного навчання.
–

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ
сприятиме :
- забезпеченню організованого переходу загальноосвітніх навчальних закладів І-Ш
ступенів на профільне навчання;
- науково-методичному супроводу цього процесу;
- створенню цілісної моделі профільного навчання в загальноосвітніх навчальних
закладах району.
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ІІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основними завданнями Програми є:
установлення рівного доступу до повноцінної освіти учнів відповідно до їх
індивідуальних нахилів, потреб та запитів;
забезпечення наступності між допрофільною підготовкою і профільним навчанням;
забезпечення повною загальною середньою профільною та професійною освітою;
визначення оптимальних форм організації профільного навчання в загальноосвітніх
навчальних закладах;
удосконалення форм профорієнтаційної роботи зі старшокласниками та створення
оптимальних умов для їх професійного самовизначення в умовах профільної школи;
створення умов для забезпечення практичної професійної та наукової підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій розвитку профільної
школи;
виконання громадського запиту на профілізацію старшої школи;
прогнозування фінансових ресурсів для оновлення матеріально-технічної бази.
ІV. УЧАСНИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні заклади всіх типів і форм власності,
заклади системи загальної середньої освіти (позашкільні навчальні заклади).
V. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Програма реалізується на двох рівнях: районному та навчального закладу освіти.

VІ. НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
1. Психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільного
навчання включає :
- вивчення потреб споживачів освітянських послуг щодо забезпечення
профільного та професійного навчання учнів старшої школи району;
- психодіагностика індивідуальних здібностей та нахилів учнів;
- проведення педагогічного моніторингу навчальних досягнень учнів 9 класів;
- розвиток мережі психологічної служби району.
2. Профорієнтаційна робота.
Удосконалення системи профорієнтаційної роботи в умовах допрофільної і
профільної підготовки.
3. Міжгалузева співпраця включає :
- налагодження зв’язків загальноосвітніх навчальних закладів з вищими
навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації, з метою сприяння наступності профільного
навчання та професійної освіти;
- аналіз соціокультурної і виробничої інфраструктури району та області, підготовка
інформаційно-аналітичних матеріалів щодо перспектив розвитку галузей економіки району,
стану ринку праці та потреби у професійних кадрах;
- активізація діяльності громадської системи управління галуззю, підвищення ролі
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рад школи у створенні умов профільного навчання старшокласників;
- налагодження зв’язків з підприємствами та організаціями щодо використання їх
бази для проведення літньої навчально-виробничої практики.
4. Інформаційно-методичне забезпечення включає :
- підготовку науково-методичних матеріалів з питань профільного навчання;
- проведення науково-методичних семінарів, круглих столів, конференцій;
- створення відповідної громадської думки на підтримку ідеї профільного навчання
учнів через засоби масової інформації;
- вивчення та поширення досвіду роботи загальноосвітніх шкіл з питань
упровадження допрофільного та профільного навчання.
5. Експериментальна робота щодо впровадження варіативних форм профільного
навчання.
Забезпечення наукового керівництва експериментальної роботи в профільних
навчальних закладах району.
6. Інноваційні методи забезпечення профільного навчання включає :
- організацію роботи творчих груп з питань методичного забезпечення варіативної
складової у допрофільній підготовці;
- продовження роботи по створенню інформаційно-аналітичної бази даних
інноваційних методів забезпечення профільного навчання;
- проведення виставок авторських навчальних програм для забезпечення профільної
освіти.
7. Робота з батьками та громадськістю включає :
- вивчення та аналіз освітніх запитів батьків щодо побудови освітньої траєкторії
їхніми дітьми;
- інформаційно-просвітницьку діяльність з батьками та громадськістю щодо
профілізації старшої школи.
8. Підготовка та перепідготовка кадрів включає :
- аналіз забезпечення педагогічними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ступенів;
- оновлення змісту підвищення кваліфікації педагогічних кадрів відповідно до
завдань профільної освіти;
- забезпечення участі педагогів району у Всеукраїнських, обласних, районних
конференціях, семінарах щодо питання організації навчально-виховного процесу у
профільній школі;
- сприяння участі педагогічних працівників у міжнародних програмах, науковопрактичних конференціях.
9. Матеріально-технічне забезпечення включає :
- прогнозування та забезпечення фінансових витрат для поновлення матеріальнотехнічної бази загальноосвітніх шкіл з старшою профільною школою та інших навчальних
закладів системи загальної середньої освіти, що забезпечують профільність;
- здійснення
комп'ютеризації
навчальних
закладів,
забезпечення
телекомунікаційними засобами доступу до мережі Інтернет;
- поповнення бібліотечних фондів навчально-методичною, сучасною довідковою
літературою відповідно до профілів навчання.
Заходи реалізації районної Програми впровадження профільного навчання на 2013 –
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2015 роки додаються, (додаток 1).
VІІ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення Програми здійснюється в межах і за
рахунок асигнувань, передбачених на галузь “Освіта”.
Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми додаються, (додаток 2).
VІІІ . ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Організація профільного навчання відповідно до індивідуальних потреб, запитів та
регіональних умов у старшій школі.
Оновлення системи підготовки педагогічних кадрів для роботи в профільній школі.
Оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів.
ІХ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Координацію за ходом виконання Програми здійснює відділ освіти Маловисківської
районної державної адміністрації. Контроль за виконанням цієї Програми здійснює постійна
комісія районної ради з питань охорони здоров”я, соціального захисту, соціального
забезпечення населення, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім”ї, а
за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.
Виконавці заходів Програми щороку інформують відділ освіти райдержадміністрації
про виконання заходів щодо реалізації Програми, який узагальнену інформацію подає
управлінню економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації. У разі
необхідності внесення змін упродовж терміну виконання Програми, відповідальний
виконавець готує розпорядження голови райдержадміністрації про уточнення заходів та
вносить їх на розгляд районної ради в установленому порядку.
Х. ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ ТА УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ
Відповідальними виконавцями Програми є відділ освіти Маловисківської районної
державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило
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Додаток 1
до районної Програми
впровадження профільного
навчання на 2013-2015 роки
Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми
Обсяг коштів, які
необхідно
залучити на
виконання
Програми
Обсяг ресурсів,
усього,
у тому числі:
Районний
бюджет
Інші джерела
(спеціальний фонд)

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Усього
витрат на
виконання
Програми
(тис. грн.)

-

-

-

-

50

65

85

200

-

-

-

-

Етапи виконання Програми (тис. грн.)
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Додаток 2
до районної Програми впровадження
профільного навчання на 2013-2015 роки
№
з/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

Заходи реалізації районної Програми впровадження профільного навчання на 2013-2015 роки

Строк
Виконавці
Джерела
Орієнтовні обсяги
виконанн
Перелік заходів Програми
фінансувафінансування
я
Роки
Вартість,
ння
заходу
тис. грн.
Психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання
2013
Вивчити інтелектуальний поЩороку
Відділ освіти
тенціал, професійні наміри, рівень
вересень,
районної державної
2014
готовності старшокласників до
травень
адміністрації,
вибору майбутньої професії
загальноосвітні
2015
навчальні заклади
І-ІІІ ступенів
Провести діагностичне дослі2013
Щороку
Загальноосвітні
дження серед учнів 8-9 класів, з
вересень,
навчальні заклади
2014
метою вивчення їх здібностей та
травень
І-I I I ступенів
інтересів щодо профілів навчання
2015
Провести діагностичні дослідження
нахилів здібностей, інтересів
старшокласників, з метою визначення
профілів, підвищення ефективності
професійного їх самовизначення
Активізувати роботу щодо створення
умов та проведення профорієнтації в
загальноосвітніх навчальних закладах
І-ІІ та І-ІІІ ступенів

січеньтравень
щороку

Вересень
2013-2015
роки

Загальноосвітні
навчальні заклади I-III
ступенів
Профорієнтаційна робота
Відділ освіти
районної державної
адміністрації,
загальноосвітні
навчальні заклади

2013
2014
2015

-

2013
2014

-

2015

-

Очікуваний
результат

Підвищення
якості освітніх
послуг

Підвищення
якості освітніх
послуг
Підвищення
якості освітніх
послуг

Посилення
професійної
орієнтації
старшокласник
ів
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Провести педагогічне читання:
"Формування професійних інтересів
учнів, як один із засобів реалізації
особистості школяра"
Створити банк даних професій, які
мають попит на ринку праці та
проаналізувати перспективи попиту
на професії у районі
Підготувати методичні рекомендації
щодо організації роботи в старших
класах
Проводити аналіз результативності
профільності навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах
району
Провести круглий стіл з психологами, соціальними педагогами
загальноосвітніх навчальних
закладів району на тему:
“Профорієнтаційна робота працівників психологічної служби в
освітньому закладі”
Продовжити вивчення та узагальнення досвіду профорієнтаційної
роботи, що здійснюється

2013 рік

Щорічно

2013 рік

Постійно

Листопад
2013-2014
роки

2013-2015
роки

Відділ освіти
районної державної
адміністрації

Підвищення
якості освітніх
послуг

2013

-

2014

-

2015
2013

-

2014

-

2015
2013

-

2014

-

2015

-

Відділ освіти
районної державної
адміністрації

2013
2014
2015

-

Підвищення
якості освітніх
послуг

Відділ освіти районної
державної адміністрації

2013

-

2014

-

Підвищення
якості освітніх
послуг з
профорієнтації

2015

-

2013

-

2014

-

Відділ освіти районної
державної адміністрації

Відділ освіти
районної державної
адміністрації

Відділ освіти
районної державної
адміністрації

Професійна
орієнтація
старшокласник
ів
Підвищення
якості освітніх
послуг

Підвищення
якості освітніх
послуг з
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практичними психологами та
соціальними педагогами
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.
4.1.

Активізувати співпрацю з представниками в Україні компаній
"Іntеl", "Міcrosoft". Організувати
проведення конкурсів, семінарів,
тренінгів
Вивчати та впроваджувати досвід
співпраці загальноосвітніх шкіл
області із вищими навчальними
закладами України
Забезпечувати ефективне використання у навчальному процесі
інтелектуального потенціалу,
наукових досягнень вищих навчальних закладів області, укласти
угоду про співробітництво між
вищими навчальними закладами та
ЗШ І-ІІІ ступенів району
Забезпечити ефективну співпрацю
між навчальними закладами освітніх
округів, з метою організації
допрофільної та профільної
підготовки школярів

Розробити методичні рекомендації
щодо організації профільного
навчання у загальноосвітніх
закладах району

2013-2015
роки

Постійно

2013-2015
роки

2013-2015
роки

Міжгалузева співпраця
Відділ освіти
районної державної
адміністрації

Відділ освіти
районної державної
адміністрації
Відділ освіти
районної державної
адміністрації

Відділ освіти районної
державної адміністрації

Інформаційно-методичне забезпечення
Січень Відділ освіти
грудень
районної державної
2013 року
адміністрації

2015

-

профорієнтації

2013
2014

-

Підвищення
якості освітніх
послуг

2015

-

2013

-

2014

-

2015

-

2013

-

2014

-

2015

-

2013

-

2014

-

2015
2014
2015

-

Підвищення
якості освітніх
послуг
Підвищення
якості освітніх
послуг

Підвищення
якості освітніх
послуг

2013

-

2014
2015

-

Підвищення
якості освітніх
послуг
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.

Підготовити методичні рекомендації
щодо організації допрофільної
підготовки учнів 8-9 класів з
урахуванням регіональних умов
функціонування загальноосвітніх
навчальних закладів

Грудень
2013 року

Вивчити досвід роботи загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів щодо
організації профільного навчання :
Маловисківська гімназія;
Маловисківська ЗШ № 3 І-ІІІ
ступенів;
Маловисківська ЗШ № 4 І-ІІІ
ступенів
Висвітлювати в засобах масової
інформації діяльність загальноосвітніх шкіл району з впровадження
профільного навчання

2013-2015
роки

Забезпечити проведення навчальнометодичних семінарів для керівників
ЗШ І-Ш ступенів з питань організації
профільного навчання

2013-2015
роки

2013-2015
роки

Відділ освіти
районної державної
адміністрації

Відділ освіти
районної державної
адміністрації

Відділ освіти
районної державної
адміністрації
Відділ освіти
районної державної
адміністрації

2013

-

2014

-

2015

-

2013

-

2014

-

2015

-

2013

-

2014

-

2015

-

2013
2014

-

2015

-

Експериментальна робота щодо впровадження варіативних форм профільного навчання
2013-2015
Відділ освіти
2013
Забезпечити наукове керівництво
роки
районної
державної
експериментальної роботи в
адміністрації
профільних навчальних закладах з
проблем:- пізнавальні інтереси, як
2014
фактор самовизначення
особистості школяра; - громадянська

Підвищення
якості освітніх
послуг

Підвищення
якості освітніх
послуг

Підвищення
якості освітніх
послуг
Підвищення
якості освітніх
послуг

Підвищення
якості освітніх
послуг

15
освіта, як фактор формування
життєвих компетентностей
особистості
6.
6.1.

6.2.

6.3.

7.
7.1.

2015

Інноваційні методи забезпечення профільного навчання
2013-2015
Відділ освіти
2013
роки
районної державної
адміністрації
2014

Організувати роботи творчих груп з
питань методичного забезпечення
варіативної складової у
допрофільній підготовці учнів 8-9
класів, поглибленого вивчення
окремих предметів
профорієнтаційного спрямування у
8-9 класах навчальних закладів
Проводити роботу по створенню
Листопад
інформаційно-аналітичної бази даних 2013 року
інноваційних методів забезпечення
профільного навчання
Поновити комп'ютеризацію закладів
та установ освіти, особливу увагу
звернути на оснащення комп'ютерною технікою профільних закладів,
запровадження нових
інформаційних технологій, забезпечення комп'ютерної підтримки
викладання профільних дисциплін

Ознайомити батьків та громадськість
з головними аспектами впровадження
профільності навчання в кожному

2013-2015
роки

Серпень
щороку

Відділ освіти
районної державної
адміністрації
Відділ освіти
районної державної
адміністрації

Робота з батьками
Відділ освіти
районної державної
адміністрації,

-

-

-

2015
2013
2014

-

2015

-

2013

-

2014

-

2015

-

2013

-

2014

-

Підвищення
кваліфікаційного рівня
педпрацівників

Підвищення
кваліфікаційного рівня
освітян
Впровадження новітніх
технологій
для
забезпечення
якісного
навчальновиховного
процесу

Батьківський
менеджмент
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навчальному закладі

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.
8.1.

Довести до відома батьків, громади
інформацію щодо освітньої
структури профільності навчальних
закладів в районі

Вересень
щороку

Залучити батьків, громадськість до
активної співпраці з навчальними
закладами щодо створення умов та
впровадження моделі профільного
навчання

2013-2015
роки

Систематично, двічі на рік проводити
загальношкільні збори батьків учнів
10-11 класів та доводити аналіз
результатів профільного навчання і
означати перспективи його розвитку

Жовтень,
квітень
щороку

Залучати батьків та громадськість
до проведення моніторингу та
коригування результатів профільного
навчання

2013-2015
роки

Провести аналіз кадрового
забезпечення щодо роботи шкіл I-III

загальноосвітні
навчальні заклади
I-III ступенів
Відділ освіти
районної державної
адміністрації,
загальноосвітні
навчальні заклади
I-III ступенів
Відділ освіти
районної державної
адміністрації,
загальноосвітні
навчальні заклади
І-I I I ступенів

2015

-

2013

-

2014

-

2015

-

2013

-

2014

-

2015

-

Загальноосвітні
навчальні заклади
I-I II ступенів

2013

-

2014

-

2015

-

2013

-

2014

-

2015

-

2013

-

Відділ освіти
районної державної
адміністрації,
загальноосвітні
навчальні заклади
I-III ступенів
Підготовка та перепідготовка кадрів
Вересень
Відділ освіти
2013-2015
районної державної

Батьківський
менеджмент

Батьківський
менеджмент

Забезпечення
якісного
навчальновиховного
процесу
Забезпечення
якісного
навчальновиховного
процесу

Підвищення
якості
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ступенів з профільним навчанням

8.2.

8.3.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

року

Створити банк даних щодо
необхідності курсової
перепідготовки педагогічних
працівників, які працюватимуть в
класах профільного навчання

Вересень
щороку

Заслухати звіт відповідального за
організацію роботи з питань
підготовки та перепідготовки
педагогічних кадрів, які працюють в
профільних класах

Грудень
2013-2015
року

Забезпечити комп'ютерною
технікою загальноосвітні школи І-ІІІ
ступенів
Створити навчальні кабінети різних
профілів

Поповнювати бібліотечні фонди
закладів освіти навчальнометодичною, науковою літературою

адміністрації,
загальноосвітні
навчальні заклади
I-III ступенів
Відділ освіти
районної державної
адміністрації,
загальноосвітні
навчальні заклади
IIII ступенів
Відділ освіти
районної державної
адміністрації

-

Матеріально-технічне забезпечення
2013-2015
Відділ освіти
Районний
роки
районної державної
бюджет
адміністрації

2013-2015
роки

2013-2015
роки

Відділ освіти
районної державної
адміністрації
Відділ освіти
районної державної
адміністрації

Районний
бюджет

Районний
бюджет

2014

-

2015

-

2013

-

2014

-

2015

-

2013

-

2014

-

2015

-

освітніх
послуг

Підвищення
кваліфікаційного
рівня
педпрацівників
Підвищення
кваліфікаційного рівня
педпрацівників

2013

10 000

2014

10 000

2015

15 000

2013

-

2014

-

2015

-

2013

3000

2014

3000

Зміцнення
матеріальнотехнічної бази
навчально-го
закладу
Підвищення
якості
освітніх
послуг
Забезпечення
рівного
доступу
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7

9.8.

9.9.

Забезпечити матеріально-технічну
базу навчальних закладів відповідно
до профілю навчання, привести її у
відповідність із сучасними санітарногігієнічними нормами
Організація перепідготовки вчителів
до роботи в профільних класах

2013-2015
роки

2013-2015
роки

Провести фінансування варіативної
складової навчальних планів у
профільних класах

2013-2015
роки

Створити шкільні комп'ютерні
мережі. Забезпечити доступ до
мережі Інтернет загальноосвітніх
шкіл І-ІІ ступенів

2013-2015
роки

Поповнювати матеріальну базу
фізичних та хімічних кабінетів,
кабінетів математики, трудового
навчання, біології, географії,
спортивних та актових залів

2013-2015
роки

Сприяти просвітницькій роботі серед

2013-2015

Відділ освіти
районної державної
адміністрації

Відділ освіти
районної державної
адміністрації

Районний
бюджет

Районний
бюджет

Відділ освіти
районної державної
адміністрації
Відділ освіти
районної державної
адміністрації

Відділ освіти
районної державної
адміністрації

Відділ освіти

Районний
бюджет

Районний
бюджет

2015

3000

до якісної
освіти

2013

5 000

2014

10 000

Підвищення
якості освітніх
послуг

2015
2013

10 000
5 000

2014

5 000

2015

10 000

2013
2014

-

2015

-

2013

5 000

2014

10 000

2015

10 000

2013

15 000

2014

-

2015
2013

25 000
25000

Підвищення
кваліфікаційного рівня
педагогіч-них
працівників
Забезпечення
рівного
доступу до
якісної освіти
Використання новітніх
комп'ютерних
технологій
у навчальновиховному
процесі
Забезпечення
рівного
доступу
до якісної
освіти
Батьків-
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13

батьків та учнів з питань професійної
орієнтації

роки

Сприяти розвитку мережі психологічної служби у загальноосвітніх
школах
І-ІІІ ступенів

2013-2015
роки

Сприяти розвитку науково-дослідної
діяльності учнів у позашкільній освіті
через створення філій

2013-2015
роки

Розгорнути роботу освітніх
округів з метою забезпечення
профілізації старшої школи та
надання якісних освітніх послуг

2013-2015
роки

Передплатити періодичні видання
загальноосвітнім школам І-ІІІ
ступеня

2013-2015
роки

районної державної
адміністрації
Відділ освіти
районної державної
адміністрації

Відділ освіти
районної державної
адміністрації

Відділ освіти
районної державної
адміністрації

Відділ освіти
районної державної
адміністрації

Районний
бюджет

Районний
бюджет

Районний
бюджет

Районний
бюджет

2014

-

2015

-

2013

-

2014

5 000

2015

5 000

2013

5000

2014

-

2015

-

2013

-

2014

-

2015

-

2013
2014
2015

2000
2000
2000

ський
менеджмент
Забезпечення
психологічн
ого
супроводу
навчальновиховного
процесу
Забезпечення
рівного
доступу
до якісної
освіти
Забезпечення
рівного
доступу
до якісної
освіти
Забезпечення
рівного
доступу
до якісної
освіти
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