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П А С П О Р Т  

Програми 
розвитку системи освіти Сквирського району  

на 2011-2014 роки 
 

Назва Програма розвитку системи освіти Сквирського району на 
2011-2014 роки 

Тип Програми Програма розвитку 

Підстава для 
розробки Програми 

Необхідність удосконалення регіональної системи освіти, 
вироблення нової освітньої та наукової стратегії із 
врахуванням перспективи якісних змін в Українській державі 

Нормативно-правова 
база Програми 

 Закони України: 
- „Про освіту”; 
- „Про дошкільну освіту”; 
- „Про загальну середню освіту” (зі змінами)  
- «Про внесення змін до законодавчих актів з питань 

загальної середньої та дошкільної освіти щодо 
організації навчально-виховного процесу»; 

- „Про позашкільну освіту”; 
- „Про наукову і науково-технічну діяльність”; 
- „Про Національну програму інформатизації” (зі змінами); 
- „Про Про сприяння соціальному становленню та   

розвитку молоді в Україні”; 
- „Про молодіжні та дитячі громадські організації”; 
- „Про охорону дитинства” 
- „Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах” 

 Укази Президента  України: 
- від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» 
- від 01.06.2005 № 900/2005 “Про першочергові заходи 

щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб 
з обмеженими фізичними можливостями” 

  Постанови Кабінету Міністрів України: 
- від 27.08.2010 № 779 «Деякі питання організації 

навчально-виховного процесу в загальноосвітніх 
навчальних закладах  
у зв‟язку з переходом на 11-річний строк навчання» 

- від 27.08.2010 № 785 «Про затвердження Державної 
цільової соціальної програми розвитку  позашкільної 
освіти на період до 2014 року»; 

- від 27.08.2010 № 776 «Про внесення зміни до 
Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від  січня 2004 р. № 24»; 

- від 27.08.2010 № 777 «Про затвердження Положення 
про освітній округ» 

- від 28.03.2002 №379 “Про затвердження Державної 
програми “Вчитель”; 

- від 04.06.2003 №863 “Про затвердження Програми 
забезпечення безперешкодного доступу людей з 
обмеженими фізичними можливостями до об‟єктів 
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житлового та громадського призначення”; 
- від 27.08. 2010 №769 «Про внесення змін до Положення 

про позашкільний навчальний заклад»; 
- від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення 

про загальноосвітній навчальний заклад»; 
- від 08.11.07 №1304 „Про затвердження Порядку 

функціонування державної інформаційно-виробничої 
системи в галузі освіти”; 

- від 29.03.09 №373 „Про затвердження Правил 
забезпечення захисту інформації в інформаційних, 
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 
системах” 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України: 
- Від 27.08.2010  №1722-р «Про схвалення Концепції 

Державної цільової програми впровадження у 
навчально-виховний процес загальноосвітніх 
навчальних закладів інформаційно-комунікаційних 
технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року» 

- від 27.08.2010 №1718-р «Деякі питання військово-
патріотичного виховання учнів загальноосвітніх  
навчальних закладів»; 

- від 27.08.2010 № 1721-р «Про схвалення Концепції 
Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти 
на період до 2017 року» 

- від 27.08.2010 № 1720-р «Про схвалення Концепції 
Державної цільової соціальної програми підвищення 
якості шкільної природничо-математичної освіти на 
період до 2015 року» 

 Накази Міністерства освіти і науки України:  
- від  13.09. 2010 №868 «Про виконання постанови  

Кабінету Міністрів України від  27 серпня 2010 р. №785»; 
- від 01.10.2010 №912 «Про затвердження Концепції  

розвитку інклюзивної освіти» 

 Програма розвитку системи освіти Київської області на 
2011-2014 роки (нова редакція) 

Замовник Програми Відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації 

Розробники 
Програми 

Відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації, 
районний методичний кабінет 

Керівники  
Авторського 
колективу 

Заболотний О.В. - начальник відділу освіти Сквирської 
районної державної адміністрації, 
Корбут Л.А. – завідуюча методичним кабінетом відділу освіти 

Учасники програми Головне управління освіти і науки Київської 
облдержадміністрації, Київський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних кадрів, відділ освіти 
Сквирської районної державної адміністрації, методичний 
кабінет відділу освіти, навчальні заклади різних типів і форм 
власності, медичні установи, засоби масової інформації, центр 
психолого-соціальної роботи, громадські організації та сім'ї 

Мета Програми  Створення умов для розвитку доступної та якісної системи 
освіти Сквирського району відповідно до вимог суспільства; 

 Забезпечення ефективного управління системою освіти 
району 

Завдання Програми  Розвиток дошкільної, позашкільної, загальної середньої 
освіти  
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 Створення механізмів державно-громадського 
регулювання якості регіональної освіти шляхом: 
− чіткої координації діяльності державних органів 

управління освітою та громадських інститутів освітньої 
політики; 

− урізноманітнення форм неперервної освіти педагогів та 
управлінців, запровадження системи їхнього 
стимулювання;  

− переходу на систему незалежного оцінювання 
навчальних досягнень учнів; 

− організації незалежної експертної оцінки та наукового 
супроводу на всіх рівнях реалізації Програми 

 Забезпечення економічних і соціальних гарантій для 
професійної самореалізації педагогічних, науково-
педагогічних працівників, підвищення їх соціального 
статусу, професійного та загальнокультурного рівня, 
фахової майстерності 

 Розвиток профільності навчання 
 Запровадження освітніх інновацій, інформаційних 

педагогічних технологій 
 Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та 

розвитку обдарованих дітей і молоді 
 Підтримка дітей і молоді з особливими потребами 
 Формування в учнівської молоді здорового способу життя, 

розвиток дитячого та юнацького спорту і туризму 
 Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і 

наукових партнерів з метою інтенсифікації розвитку 
системи освіти району 

 Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства. 
 Приведення матеріально-технічного стану кожного 

навчального закладу та освітньої установи до потреб 
модернізації галузі 

Терміни реалізації 
Програми 

2011-2014 рр. 

Етапи реалізації 
Програми 

 Організаційно-проектувальний етап – грудень 2010 року – 
лютий 2011 року. 
Розробка Програми, Концепції розвитку освіти Сквирського 
району; визначення основних стратегій, заходів і 
механізмів розвитку (інноваційних проектів); виявлення 
ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових) 
реалізації Програми. 

 Аналітико-практичний етап – березень 2011 року – 
вересень 2014 року.  
Практична реалізація інноваційних проектів Програми; 
організація моніторингового спостереження за 
результатами виконання заходів Програми.  

 Заключний етап   – листопад - грудень 2014 року 
Аналіз результатів виконання Програми розвитку освітньої 
системи Сквисрького району на 2011-2014 роки. 
Поширення позитивного досвіду; визначення перспектив 
подальшої роботи. 
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Ресурсне 
забезпечення 
Програми 

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових 
фінансових та матеріальних ресурсів (цільових соціальних 
проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення 
ефективності використання бюджетних та позабюджетних 
коштів; прозорість використання фінансів у системі освіти 
району 

Структура Програми  Вступ 
 Концепція розвитку системи освіти Сквирського району на 

2011-2014 роки 
 Розділи Програми: 

o Проекти 

Орієнтовні обсяги 
фінансування 

195 млн. грн.. ………….. 

Очікувані результати 
Програми 

Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної системи 
освіти Сквирського району відповідно до вимог суспільства, 
запитів особистості та потреб держави 

Контроль, корекція  
та оцінювання 
Програми 

Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; 
участь батьків і громадськості в незалежному оцінюванні 
якості освіти 
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Вступ 
 

Підготовка Програми розвитку системи освіти Сквирського району на 2011-2014 роки 
(далі – Програма) зумовлена процесами модернізації національної системи освіти в 
Україні, підвищенням ролі регіонального компонента в її розвитку. Особливістю освіти 
району є її належний соціальний, культурний, науковий потенціал.  

Необхідність змін в освітній системі району зумовлена змінами в суспільстві. Через 
фінансово-економічну нестабільність, нерівномірність бюджетних витрат, соціальну 
розмежованість у суспільстві недостатньо забезпечені потреби населення в освіті нової 
якості.  

Загальна спрямованість модернізації освіти району полягає у приведенні її у 
відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямованої 
орієнтації на задоволення запитів жителів Сквирщини в якісній та доступній освіті.  

Нова Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти району, започатковує 
організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби.  

Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб‟єктів навчально-
виховного процесу, варіативності і відкритості школи, модернізацію змісту, методів, 
форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, прийняття управлінських 
рішень.  

Програма являє собою комплекс науково-методичних, матеріально-технічних, 
управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У 
ній максимально враховано суспільні потреби населення району щодо рівня освіти, 
сучасні світові тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, 
досягнення в галузі педагогічних новацій. 

Програма розвитку освітньої системи Сквирського району на 2011-2014 роки 
покликана суттєво змінити регіональний освітній простір. 

Станом на 01.01.2011 у Сквирському районі функціонують: 

 … дошкільних навчальних закладів, у яких виховується більше …. дітей; 

 27 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчається 3.993 тис. учнів;  
Серед них:  

 1 ліцей; 

 15 навчальних закладів І-ІІІ ступенів; 

 10 навчальних закладів І-ІІ ступеня; 

 1 навчальний заклад І ступеня. 

 2 позашкільні навчальні заклади, де виховуються більше …. тис. дітей і підлітків. 

 2 дитячі будинки для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 Великополовецька школа-інтернат. 

 КЗ «Сквирське ВПТУ-29». 

Проводиться робота щодо створення умов для здобуття повноцінної освіти різними 
категоріями дітей – обдарованими, дітьми із вадами психічного та фізичного розвитку, 
дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

Системні зміни в сучасній освіті зумовили нові тенденції розвитку системи освіти 
району. Пріоритетними напрямами її функціонування є: 

 організація роботи з обдарованими дітьми;  

 навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами; 

 професійний розвиток педагогічних кадрів, забезпечення умов для їх 
дистанційного навчання; 

 створення належних умов функціонування соціально-психологічної служби в 



районі; 

 збереження, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази навчальних 
закладів району; 

 вдосконалення кадрової політики (поліпшення умов проживання і запровадження 
ефективного механізму забезпечення житлом педагогічних працівників; 
організації ефективної роботи з молодими вчителями тощо); 

 організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи; 

 комп‟ютеризація та інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів, 
створення оптимальної інформаційної інфраструктури в районі тощо. 

Реалізація зазначених напрямів освітньої діяльності сприятиме досягненню 
стратегічної мети розвитку освіти Сквирщини на найближчі роки. 
  
 

Концепція розвитку системи освіти 
Сквирського району на 2011-2014 роки 

 
1. Загальні положення 

Освіта Сквирщини є складовою загальнодержавної освітньої системи. Вона охоплює 
дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні заклади освіти, які розташовані 
у межах адміністративно-територіальної частини Сквирського району. Керівництво 
функціонуванням і розвитком системи районної освіти здійснює відділ освіти Сквирської 
районної державної адміністрації.   

Модернізація системи освіти району спрямована на підвищення якості надання 
освітніх послуг та формування єдиного соціокультурного простору. Це вимагає 
концентрації зусиль державних, громадських, творчих інститутів освітньої політики для 
підвищення якості освіти, зміцнення її матеріально-технічної бази, забезпечення 
ефективної підготовки педагогів і управлінців, розробки та запровадження нових 
економічних та управлінських механізмів розвитку. Зміни в системі освіти району повинні 
відповідати цінностям демократії та гуманізму. 

Нормативно-правовою основою Концепції розвитку освітньої системи Сквирського 
району на 2011-2014 роки є:   

 Конституція України,  

 Закони України: 
- „Про освіту”; 
- „Про дошкільну освіту”; 
- „Про загальну середню освіту” (зі змінами)  
- «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної 
освіти щодо організації навчально-виховного процесу»; 
- „Про позашкільну освіту”; 
- „Про професійно-технічну освіту”; 
- „Про наукову і науково-технічну діяльність”; 
- „Про Національну програму інформатизації” (зі змінами); 
- „Про Про сприяння соціальному становленню та   розвитку молоді в Україні”; 
-„Про Про молодіжні та дитячі громадські організації”; 
- „Про охорону дитинства” ; 
- „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” 

 Укази Президента  України: 
- від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку 
освіти в Україні» 
- від 01.06.2005 № 900/2005 “Про першочергові заходи щодо створення сприятливих 
умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” 

  Постанови Кабінету Міністрів України: 
- від 27.08.2010 № 779 «Деякі питання організації навчально-виховного процесу в 
загальноосвітніх навчальних закладах у зв‟язку з переходом на 11-річний строк 
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навчання» 
- від 27.08.2010 № 785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 
розвитку  позашкільної освіти на період до 2014 року»; 
- від 27.08.2010 № 776 «Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  
січня 2004 р. № 24»; 
- від 27.08.2010 № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ» 
- від 28.03.2002 №379 “Про затвердження Державної програми “Вчитель”; 
- від 04.06.2003 №863 “Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного 
доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об‟єктів житлового та 
громадського призначення”; 
- від 27.08. 2010 №769 «Про внесення змін до Положення про позашкільний 
навчальний заклад»; 
- від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний 
заклад»; 
- від 08.11.07 №1304 „Про затвердження Порядку функціонування державної 

інформаційно-виробничої системи в галузі освіти”; 
- від 29.03.09 №373 „Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах” 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України: 
- Від 27.08.2010  №1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми 

впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 
інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року» 

- від 27.08.2010 №1718-р «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів 
загальноосвітніх  
навчальних закладів»; 

- від 27.08.2010 № 1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми 
розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» 

- від 27.08.2010 № 1720-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної 
програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 
2015 року» 

 Накази Міністерства освіти і науки України:  
- від  13.09. 2010 №868 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від  27 

серпня 2010 р. № 785»; 
- від 01.10.2010 №912 «Про затвердження Концепції  розвитку інклюзивної освіти» 

 Програма розвитку ситеми освіти Київської області на 2011-2014 роки (нова редакція). 

Концепція розвитку освіти Сквирщини обґрунтовує стратегію та умови реалізації 
Програми розвитку системи освіти Сквирського району на 2011-2014 роки. 

Провідними принципами розвитку освітньої системи району є: 
 єдність загальнодержавного та регіонального компонентів освіти; 
 гуманістичний характер освіти; 
 виховання вільної особистості з почуттям національної самосвідомості і 

самоповаги, активної у виборі власної життєвої позиції, здатної зберегти і 
примножити духовні скарби України; 

 соціальна стабільність щодо забезпечення права кожного громадянина України 
віком до 18 років на отримання якісної обов‟язкової середньої освіти відповідно до 
власних потенційних здібностей та інтересів; 

 адаптивність системи освіти, що передбачає різнорівневу мережу закладів, 
визнання права на соціальні запити дітей з особливими потребами; 

 соціальна доступність освіти та її неперервність упродовж усього життя людини; 
 виховання навичок здорового способу життя; 
 відкритість системи освіти для педагогічних новацій; 
 міжнародне та міжрегіональне партнерство; 
 державно-громадський характер управління. 
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Концепція розвитку освіти Сквирщини визначає пріоритетні напрями розвитку 
регіональної освітньої галузі: 
 інтеграція української освіти в європейський та світовий простір, європейський 

рівень якості та доступності освіти, духовна зорієнтованість та демократизація 
освіти, діалогічна цілісність „ учитель ↔ учень”, розвиток суспільства на основі 
нових знань; 

 підтримка формування сучасного кадрового потенціалу у сфері освіти та 
вироблення механізмів щодо поліпшення його соціального забезпечення, 
врегулювання оплати праці науково-педагогічних і педагогічних працівників 
відповідно до законодавства України про освіту, поліпшення культурологічної, 
мовної (з української та іноземних мов), психолого-педагогічної, інформаційної, 
методичної, практичної підготовки педагогічних кадрів; 

 індивідуалізація та варіативність змісту і форм професійного розвитку педагогічних 
працівників у системі післядипломної освіти,  впровадження  підвищення кваліфікації і 
перепідготовки педагогів за  дистанційною формою навчання; 

 створення інформаційно-навчального середовища; 
 удосконалення мережі загальноосвітніх, інтернатних, професійно-технічних 

навчальних закладів;  
 оновлення змісту освіти, впровадження сучасних засобів діагностики та 

оцінювання якості знань, створення базових та спеціалізованих комп'ютерних 
програм, електронних підручників, аудіо- та відеозасобів навчання, модернізація  
інформаційного простору на основі використання  комп'ютерних телекомунікацій; 

 охорона дитинства, захист прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей з 
особливостями психофізичного розвитку, створення умов для їх особистісного, 
фізичного, інтелектуального, соціального розвитку та самореалізації;  

 виховання свідомого ставлення дітей до власного здоров'я та здоров'я інших 
громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад 
здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного, психічного, 
соціального й духовного здоров'я учнів; 

 залучення особистості до засвоєння вироблених людством цінностей, створення 
сприятливих умов для реалізації нею свого природного потенціалу та творчого 
ставлення до життя, спрямованих на утвердження суспільно значущих норм і 
правил поведінки особистості;  

 відтворення соціально-психологічної рівноваги, забезпечення балансу між 
потребами територіальної громади щодо якісного рівня обов‟язкової освіти, 
духовного потенціалу нації, сучасних технологічних досягнень. 

 
2. Мета і завдання розвитку освіти Сквирського району 

 
Мета розвитку освіти Сквирщини – формування доступної та якісної системи 

освіти, що відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам 
особистості, потребам держави й області. 

Досягнення мети передбачає вирішення першочергових завдань: 
 модернізація освіти району на основі державно-громадської взаємодії з 

урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб жителів району; 
 створення належних умов для функціонування системи освіти району, яка 

забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтується на єднанні 
сімейного та суспільного виховання;  

 забезпечення розвитку мережі навчальних закладів з урахуванням потреб 
споживачів, суспільних запитів і державних вимог; 

 здійснення комплексної інформатизації освіти району через 
      створення інформаційно-навчального середовища, запровадження новітніх 
 інформаційних технологій у навчальний процес, систему тестового оцінювання 

знань, автоматизацію управління освітньої галузі; 
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 сприяння гуманізації відносин в освітньому закладі та сім'ї, 
 забезпечення наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків; 
 забезпечення суттєвого зростання якості освіти всіх рівнів, створення комплексу 

умов рівного доступу до неї;  
 запровадження  моніторингу якості системи освіти району; 
 модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти. 

 
3. Умови реалізації Концепції 

 
Умовами реалізації пріоритетних напрямів Концепції є запровадження нових 

педагогічних та управлінських технологій: 
 перехід на концептуальну форму розвитку освіти на всіх рівнях (навчального 

закладу, району, міста,  закладів обласного підпорядкування); 
 впровадження системи постійного відстеження динаміки змін в освіті (моніторинг 

якості освіти); 
 організація служби освітнього маркетингу для вивчення соціального попиту на 

освітні послуги;  
 впровадження сучасних моделей управління (проектне, проектно-цільове, 

державно-громадське, адаптивне тощо); 
 оновлення функцій управління (на всіх рівнях) відповідно до нових видів 

управлінської діяльності; 
 організаційне та функціональне оновлення діяльності науково-методичної служби; 
 реальне забезпечення відкритості та доступності освітньої галузі області перед 

громадськістю. 
 
 

4. Очікувані результати реалізації заходів Програми, методи оцінювання їхньої 
ефективності 

 
Основними результатами розвитку системи освіти Сквирського району будуть 

системні позитивні зміни її якості, зокрема: 
 

 об‟єднання зусиль органів місцевого самоврядування, фахівців у сфері освіти, 
соціального захисту, охорони здоров‟я, культури та спорту, центрів по роботі з 
сім‟ями та молоддю, працівників органів внутрішніх справ, недержавних 
громадських, релігійних організацій щодо виховання дитини у дусі відповідального 
ставлення до власного здоров‟я та здоров‟я оточуючих;  

 оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб 
населення; 

 впровадження нових моделей профільного та допрофільного  навчання; 

 створення єдиної системи виявлення, відбору та підтримки обдарованої молоді; 

 здійснення умов для якісного психолого-медико-педагогічного супроводу, 
адаптації, реабілітації та інтеграції в суспільство осіб з обмеженими 
можливостями; 

 створення єдиного освітнього простору на основі наступності та інтеграції змісту 
загальної середньої і позашкільної освіти; 

 оновлення змісту підготовки педагогічних працівників, системи неперервної 
педагогічної освіти протягом усього життя з урахуванням вимог сучасного 
інформаційно-технологічного суспільства;  

 поліпшення соціально-економічного становища вчителів, морального і матеріального 
стимулювання їхньої професійної діяльності; 

 залучення громадськості, батьків, учнів  до формування регіональної освітньої 
політики; 
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 підвищення рівня та якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах району 
через поширення прогресивного міжнародного досвіду. 

Оцінювання ефективності результатів буде здійснюватися шляхом 
запровадження системного моніторингу якості освіти на всіх рівнях. 

 
5. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення 

 
Концепція розвитку системи освіти району реалізується в межах загального обсягу 

видатків, виділених обласним, районним та місцевими (міським та сільськими) бюджетами 
на відповідні роки, а також передбачає залучення позабюджетних коштів інвесторів, 
меценатів, громадських фондів, інших юридичних і фізичних осіб, що не суперечить 
чинному законодавству України. 

Матеріально-технічна частина Програми щорічно коригуватиметься бюджетом 
області, району і міста та реальними можливостями позабюджетних надходжень. 



 13 

Розділ І . Здоров’я дитини 
 

Проект „Школа фізичної культури та здоров’я” 
 

Мета проекту: формування і розвиток у всіх суб‟єктів освітнього процесу культури 
здоров‟я як цілісної категорії, та створення у закладах освіти умов, що її формують. 
Завдання проекту:  

– координувати діяльність учасників проекту щодо зміцнення здоров‟я підростаючого 
покоління; 

– проводити профілактичну, оздоровчу та еколого-валеологічну освітню діяльність; 
– об‟єднати зусилля педагогічних колективів, медичних працівників, батьків для 

реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного і психічного 
здоров‟я, що дозволить зробити процес формування здорового способу життя 
неперервним; 

– навчити школярів відповідальному ставленню до власного здоров‟я та здоров‟я 
оточуючих як до найвищих індивідуальних та суспільних цінностей; 

– створити систему роботи з профілактики та запобігання дитячому травматизму. 
Навчати дітей правилам, нормам безпечної поведінки, виживання в умовах 
навколишнього природного середовища, цивілізованого суспільства; 

– створити оптимальні соціально-педагогічні умови для розвитку індивідуальних 
здібностей і творчої самореалізації учнів на уроках фізкультури та в позаурочний 
час; 

– проводити медичний, педагогічний та соціально-психологічний моніторинг, що 
сприятиме своєчасній оцінці ефективності реалізації проекту; 

– здійснювати науково-методичний й інформаційний супровід діяльності шкіл 
сприяння здоров‟ю. 

Пріоритети проекту: виховання дитини в дусі відповідального ставлення до власного 
здоров‟я та здоров‟я оточуючих як до найвищої цінності, формування у школярів свідомої 
мотивації здорового способу життя. 
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Шляхи реалізації проекту 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване фінансування 
(у тис. грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

1.  Упровадити цільові проекти щодо 
формування культури здорового способу 
життя учасників навчально-виховного 
процесу 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

2.  Забезпечувати проведення медичних оглядів 
дітей та підлітків, які навчаються в 
загальноосвітніх навчальних закладах 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації, 
Сквирська районна центральна лікарня 

   

3.  Забезпечити розвиток мережі оздоровчих 
таборів з денним перебуванням дітей на базі 
навчальних закладів області в літній період 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014  

100 
150 
200 
200 

4.  Забезпечити функціонування літнього 
дитячого оздоровчого табору з цілодобовим 
перебуванням на базі Чубинецького НВК 

  2011 
2012 
2013 
2014  

150 
150 
200 
200 

5.  Забезпечити навчальні заклади науково-
методичною літературою з питань охорони 
здоров‟я  

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014  

2 
2 
2 
2 

6.  Провести районний етап обласного конкурсу 
на кращий шкільний медичний кабінет 

2013  Відділ освіти райдержадміністрації, 
Сквирська районна центральна лікарня 

2012 
2013 
2014 

 0 
20 
0 

7.  Забезпечити якісне підвищення кваліфікації  
педагогічних кадрів з питань формування 
здорового способу життя та активного й 
змістовного дозвілля учнівської молоді 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

8.  Організувати роботу науково-практичних 
семінарів, тренінгів, круглих столів з 
актуальних питань щодо формування 
ціннісного ставлення до здоров‟я особистості 

2012-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване фінансування 
(у тис. грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

9.  Організовувати проведення з учнями 
соціально-педагогічних, психологічних та 
валеологічних групових тренінгів з метою 
соціалізації особистості  

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 2 
2 
2 
2 

10.  Забезпечувати психологічний супровід 
навчально-виховного процесу та соціально-
педагогічний патронаж у навчальних 
закладах області 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

11.  Створити у закладах освіти кабінети “Основ 
здоров‟я” 

До 2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 5 
20 
40 
40 

12.  Здійснювати комплекс заходів щодо 
попередження травмування та нещасних 
випадків під час навчально-виховного 
процесу 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

13.  Забезпечувати в повному обсязі 
фінансування раціонального та дієтичного 
харчування школярів  

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації   Місцевий 
бюджет 

14.  Укомплектувати загальноосвітні навчальні 
заклади області медичним персоналом та 
привести режим його роботи у відповідність 
до часу перебування дітей у навчально-
виховних закладах 

До 2013 Відділ освіти райдержадміністрації    

13.  Забезпечувати фінансування заходів щодо 
організації активного дозвілля дітей  

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 10 
20 
20 
30 

14.  Сприяти розвитку існуючої мережі „шкіл 
сприяння здоров‟ю”  

2012-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване фінансування 
(у тис. грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

15.  Брати участь в обласному конкурсі на кращу 
модель загальноосвітнього навчального 
закладу „Школа сприяння здоров‟ю” 

2012-2013 Відділ освіти райдержадміністрації 2012 
2013 

 

 10 
10 

16.  Організувати та проводити каскадні тренінги 
з гендерної обізнаності, гендерної чутливості 
та запобігання й протидії домашнього 
насильства 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 0,5 
0,5 
1 
1 

17.  Розробити та впровадити місцеві програми 
ремонту і реконструкції стадіонів, спортивних 
майданчиків навчальних закладів району 

До 2012 Відділ освіти райдержадміністрації, 
міська, сільські ради 

  Місцевий 
бюджет 

18.  Забезпечувати навчальні заклади 
необхідним медичним обладнанням, 
інвентарем, ліками. Забезпечити медичні 
кабінети холодильним обладнанням, 
аптечними шафами 

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 30 
100 
150 
150 

19.  Забезпечувати дієву співпрацю з 
громадськими та релігійними організаціями 
щодо виховання дитини у дусі 
відповідального ставлення до власного 
здоров‟я та здоров‟я оточуючих 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

20.  Розширювати мережу спортивних секцій  2011-2012 Відділ освіти райдержадміністрації    

21.  Систематично здійснювати моніторингові 
спостереження з питань мотивованого 
ставлення школярів району до свого 
здоров‟я та здоров‟я оточуючих, екологічної 
безпеки здоров‟я дітей 

2011-2012 Відділ освіти райдержадміністрації    

22.  Поповнювати банк даних авторських 
програм превентивного спрямування для 
організації виховної роботи  з учнівськими 
колективами  

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване фінансування 
(у тис. грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

23.  Забезпечити організацію та проведення 
уроків фізичної культури для учнів, 
віднесених за станом здоров‟я до 
спеціальних медичних груп 

2011-2012 Відділ освіти райдержадміністрації    

24.  Здійснювати заходи щодо забезпечення 
дошкільних, загальноосвітніх навчальних 
закладів, дитячо-юнацької спортивної школи 
спортивним інвентарем та обладнанням 
відповідно до встановлених вимог 

2011-2012 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 50 
150 
200 
200 

25.  Забезпечувати оплату праці вчителів 
фізичної культури за проведення секційної, 
гурткової, позакласної, фізкультурно-
оздоровчої роботи 

2011-2012 Відділ освіти райдержадміністрації    

26.  Здійснювати заходи щодо впровадження в 
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 
навчальних закладах національних та 
родинно-сімейних традицій здорового 
способу життя та виховання здорової дитини 
із залученням батьків до цього процесу 

2011-2012 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
 

  

   Усього:  1055,12  

 
Очікувані результати:  
- зниження рівня алко-, наркозалежності, тютюнокуріння; збереження та зміцнення здоров‟я школярів; 
- розширення в освітньому середовищі спектру профілактичних заходів щодо виховання у школярів культури здорового способу 

життя; 
- запровадження системи заходів, спрямованих на встановлення продуктивної взаємодії педагогів та психологічної служби; 
- об‟єднання зусиль органів місцевого самоврядування, фахівців у сфері освіти, соціального захисту, охорони здоров‟я, культури та 

спорту, центрів по роботі з сім‟ями та молоддю, працівників органів внутрішніх справ, недержавних громадських, релігійних 
організацій щодо виховання дитини у дусі відповідального ставлення до власного здоров‟я та здоров‟я оточуючих; 

- вибір молоддю здорового способу життя у шкільні роки та дотримання його протягом усього життя; 
- піднесення якісних показників фізичної підготовки дітей та підлітків. 
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Розділ ІІ. Дошкільна освіта 
 

Проект  „Дошкілля” 
 
Мета проекту: забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно 
до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних і фізичних особливостей, 
культурних потреб; формування у неї моральних норм; набуття життєвого соціального 
досвіду.  
Завдання проекту: 

- сприяти розвитку та вдосконаленню мережі дошкільних навчальних закладів усіх типів 
і форм власності відповідно до освітніх потреб населення та демографічного 
прогнозування; 

- створити умови для всебічного розвитку дітей дошкільного віку, враховуючи їх вікові 
та психофізичні особливості; 

- забезпечити реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти; 
- модернізувати освітньо-виховну та управлінську діяльність в дошкільних навчальних 

закладах. 
Пріоритети проекту: створення належних умов для функціонування системи 

дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтується 
на поєднанні сімейного та суспільного виховання. 
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Шляхи реалізації проекту 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

1.  Забезпечувати оптимізацію існуючої мережі 
дошкільних навчальних закладів: 

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації    

1.1. проведення капітальних ремонтів 
приміщень для дошкільних груп Рудянського 
НВО, Горобіївського НВК, Кам‟яно-
Гребельського НВК, Оріховецького НВК 

 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 0 
200 
200 
300 

1.2. відкриття дитячих садків у с. Пищики, с. 
Селезенівка 

 Районна рада, Пищиківська сільська 
рада, Селезенівська сільська рада 

  Місцеві 
бюджети 

2.  Здійснювати облік дітей дошкільного віку, 
поновлювати банк даних 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

3.  Забезпечувати відкриття необхідної кількості 
груп у дошкільних навчальних закладах міста 
та сільської місцевості для задоволення 
потреб населення в здобутті дошкільної 
освіти дітьми раннього віку 

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації, міська 
рада, сільські ради  

  Місцеві 
бюджет 

4.  Забезпечувати стовідсоткове охоплення 
дітей старшого дошкільного віку суспільною 
дошкільною освітою 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації,  
міська рада 

2011   

5.  5.1.Створювати умови в дошкільних 
навчальних закладах для отримання 
дошкільної освіти дітьми з обмеженими 
можливостями (відкриття у дошкільних 
навчальних закладах м. Сквири груп  
компенсуючого типу): 

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації,  
міська рада 

2011 
2012 

  

5.2. Забезпечувати сучасним корекційно-
відновлювальним і фізіотерапевтичним 
обладнанням дошкільні навчальні заклади 
компенсуючого типу 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації, міська 
рада, Сквирська районна центральна 
лікарня 

2011 
2012 
2013 
2014 

 0 
50 
50 
50 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

5.3. Забезпечувати групи компенсуючого типу 
комп‟ютерною технікою з відповідними 
програмами для корекційно-реабілітаційної 
роботи з дітьми, які мають вади фізичного та 
розумового розвитку 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації, міська 
рада 

2011 
2012 
2013 
2014 

 0 
50 
50 
50 

6.  Забезпечувати дошкільні навчальні заклади 
комп‟ютерною технікою 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації, 
міська рада, сільські ради 

  Місцеві 
бюджети 

7.  Практикувати відкриття груп різних типів 
(прогулянкові, короткотривалого перебування 
та ін.) для максимального охоплення дітей 
дошкільними навчальними закладами 

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації    

8.  Здійснювати ефективний моніторинг стану 
здоров‟я дітей в дошкільних навчальних 
закладах та в дошкільних групах НВК і НВО 

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації, 
Сквирська районна центральна лікарня 

   

9.  Забезпечити дошкільні навчальні заклади  
апаратурою для впровадження програми 
“Екологічний дошкільний заклад” 

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації, 
міська рада 

2011 
2012 
2013 
2014 

 Місцеві 
бюджети 

10.  Забезпечувати дотримання натуральних 
норм харчування в дошкільних навчальних 
закладах та в дошкільних групах НВК, НВО 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації, міська 
рада, сільські ради 

   

11.  Забезпечити дошкільні навчальні заклади та 
дошкільні групи НВК і НВО спортивним 
обладнанням  

2011-2013  Відділ освіти райдержадміністрації, міська 
рада, сільські ради 

  10 
50 
50 

100 
12.  Здійснювати ефективне літнє оздоровлення 

дітей в дошкільних закладах та в дошкільних 
групах у НВК і НВО 

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації, 
міська рада, сільські ради 

  Місцеві 
бюджети 

13.  Здійснювати повне програмно-методичне 
забезпечення дошкільних навчальних 
закладів та дошкільних груп НВК і НВО 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

відповідно до Базового компонента 
дошкільної освіти  

2014 

14.  Здійснювати оснащення освітньо-виховного 
процесу дошкільних навчальних закладів та 
дошкільних груп у НВО та НВК відповідно до 
“Типового переліку обов‟язкового облад-
нання, навчально-наочних посібників та 
іграшок у дошкільних навчальних закладах”, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 11.09.2002  № 509 

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації, міська 
рада, сільські ради 

2011 
2012 
2013 
2014 

 5 
40 
60 

100 

15.  Забезпечити дошкільні навчальні заклади та 
дошкільні групи НВО і НВК у повній мірі 
кваліфікованими кадрами 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

16.1. Систематично здійснювати діагностику 
стану забезпеченості дошкільних навчальних 
закладів кадрами; 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

16.2. Поновлювати банк даних для створення 
резерву керівних кадрів; 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

16.3. Здійснювати заходи щодо забезпечення 
житлом молодих спеціалістів з метою 
залучення їх до роботи в дошкільних 
навчальних закладах 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації, 
районна рада, 
міська рада, сільські ради 

  Місцевий 
бюджет 

16.  Удосконалювати методичну службу 
дошкільних навчальних закладів (введення 
додаткових посад вихователів-методистів у 
4-ох, 5-ти, та 12-и і більше групових 
закладах) 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації, 
міська рада 

  Місцеві 
бюджети 

17.  Забезпечувати впровадження нових типових 
штатів дошкільних навчальних закладів 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації, 
 міська рада, сільські ради 

  Місцеві 
бюджети 

18.  Забезпечити дошкільні навчальні заклади та 2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації, 2011 10 10 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

дошкільні групи НВК і НВО  меблями  міська рада, сільські ради 2012 
2013 
2014 

15 
20 
20 

70 
70 

100 

19.  Забезпечити дошкільні навчальні заклади 
інтерактивними комплексами  

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації, міська 
рада, сільські ради 

2011 
2012 
2013 
2014 

 Місцеві 
бюджети 

20.  Забезпечити методичні кабінети дошкільних 
навчальних закладів комп‟ютерною технікою 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації, міська 
рада, сільські ради 

2011 
2012 
2013 
2014 

 Місцеві 
бюджети 

   Всього:    
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Очікувані результати:  
- піднесення якісних показників здоров‟я дітей дошкільного віку; 
- оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб населення; 
- забезпечення дошкільних навчальних закладів сучасним обладнанням, навчально-

методичними матеріалами;  
- підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень науки; 
- охоплення дітей дошкільного віку різними формами дошкільної освіти, забезпечення її 

якості та доступності; 
- підготовка педагогічних кадрів для дошкільної освіти відповідно до сучасних потреб. 
 
 
Розділ ІІІ. Загальна середня освіта 

 
Проект „Шестирічна дитина в школі” 

 
Мета проекту: створення сприятливого середовища для адаптації шестирічної дитини 
до систематичного шкільного навчання. 
Завдання проекту: 

 створити сучасну матеріально-технічну базу для організації якісного навчання 
шестирічної дитини в школі; 

 створити безпечні умови навчання, оптимальний режим роботи відповідно до вимог 
Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх 
навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу; 

 створити умови для формування  у шестирічної дитини мотивації до навчання; 
 забезпечити наступність між дошкільною та початковою освітою; 
 розвивати особистість шляхом  залучення до творчої діяльності; 
 формувати у першокласників загальнонавчальні уміння і навички (організаційні, 

загальномовленнєві, загальнопізнавальні та контрольно-оцінні). 
Пріоритети проекту: створення комфортних умов для здійснення особистісно 

орієнтованого навчання та виховання, забезпечення індивідуального підходу до кожної 
дитини, запровадження сучасних форм і методів навчання, інтерактивних педагогічних 
та здоров'язберігаючих технологій навчально-виховного процесу. 
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Шляхи реалізації проекту 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

1 Забезпечувати наступність між дошкільною 
та початковою освітою 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

2.  Зберегти та розширити відповідно до потреб 
мережу груп подовженого дня у 
загальноосвітніх навчальних закладах 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації   Місцевий 
бюджет 

3.  Обладнати спальні кімнати для 
першокласників 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012
2013 
2014 

20 
30 
30 
30 

5 
40 
70 
40 

4 Забезпечувати ігрові кімнати навчальних 
закладів необхідними дидактичними та 
ігровими матеріалами 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012
2013 
2014 

4 
5 
5 
5 

5 
30 
30 
30 

5 Придбати спортивний інвентар для 
організації фізичного виховання молодших 
школярів загальноосвітніх навчальних 
закладів 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012
2013 
2014 

5 
5 
5 
5 

5 
30 
40 
40 

6 Провести інвентаризацію шкільних меблів та 
вирішити питання забезпечення ними учнів 
початкової школи відповідно до санітарно-
гігієнічних вимог 

До 2012 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 

10 
10 

5 
100 

7 Забезпечувати організацію гарячого 
харчування першокласників 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

8 Обладнати відокремлені гардероби з 
обов'язковим виділенням секцій для кожного 
класу  

2011-2013  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 

 

 0 
70 
70 
 

   Всього:    
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Очікувані результати: 

 збереження й зміцнення здоров‟я, розвиток основних фізичних якостей та рухових 
здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості шестирічної дитини; 

 оптимізація мережі груп подовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів 
відповідно до потреб населення; 

 забезпечення початкової школи сучасним обладнанням, навчально-методичними 
матеріалами; 

 підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень 
педагогічної науки. 

 
Проект „Профільне навчання” 

 
Мета проекту: забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої 
профільної та допрофесійної підготовки учнівської молоді;  виявлення та розвиток її 
професійних інтересів; реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя. 
Завдання проекту:  

- забезпечити рівний і безоплатний доступ старшокласників до профільної та 
початкової допрофесійної підготовки;  

- забезпечити диференціацію, варіативність, багатопрофільність навчання з 
урахуванням регіональних умов функціонування систем освіти міст і районів; 

- сприяти поєднанню загальноосвітньої та професійної освіти;  
- створити ефективну систему допрофільної підготовки учнів 8-9 класів;  
- спрямувати підлітків щодо майбутньої професійної діяльності; 
- налагодити зв‟язки загальноосвітніх навчальних закладів з вищими та науково-

дослідницькими установами; 
- здійснювати моніторинговий супровід ефективності профільного навчання; 
- створити обласну карту профільного навчання; 
- забезпечити сучасну матеріально-технічну базу для організації якісного профільного 

навчання. 
Пріоритети проекту: формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, 
технологічної компетенцій учнів на допрофільному рівні та створення умов для 
врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, 
здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки. 
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Шляхи реалізації проекту 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

1.  Розробити та апробувати модель 
впровадження  профільного навчання на 
рівні району. Розробити програму реалізації 
профільного навчання в районі, місті з 
урахуванням регіональних особливостей, 
матеріально-технічного і кадрового 
забезпечення, запитів і потреб учнів 

До 2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

2.  Вивчати питання раціональності розподілу 
годин варіативної складової учнів основної та 
старшої школи з метою збереження 
наступності між різними ступенями школи  

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

3.  Здійснювати науково-методичний супровід 
викладання педагогами варіативної 
складової навчального плану  

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

4.  Здійснювати моніторинг системи профільного 
навчання на регіональному (район, місто) та 
локальному (заклад освіти) рівнях 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

5.  Систематизувати роботу з допрофільної 
підготовки учнів 8-9 класів. Проводити 
психологічні дослідження щодо вибору 
учнівською молоддю напрямів  і форм 
профільного навчання 

2011-2014   Відділ освіти райдержадміністрації    

6.  Забезпечити сучасними навчальними 
кабінетами навчальні заклади району 
відповідно до визначених профілів 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

6 
7 
7 
7 

0 
30 
60 
60 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

7.  Розширити мережу факультативів, 
спецкурсів, курсів за вибором, гуртків для 
учнів 8-9 класів з метою поглибленого 
вивчення окремих навчальних предметів і 
допрофільного навчання 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

8.  Розробляти та видавати навчально-
методичні посібники з питань управління та 
впровадження профільного навчання 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

9.  Систематично проводити наради з питань 
організації та впровадження профільного 
навчання 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

10.  Вивчити ринок праці області, району з 
урахуванням особливостей соціально-
економічного розвитку регіону 

До 2013 Відділ освіти райдержадміністрації    

11.  Розширювати мережу навчальних закладів з 
поглибленим і профільним вивченням 
окремих предметів 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

12.  Створити в основній школі кожного 
навчального закладу систему допрофільної 
підготовки, яка охоплює всі напрями 
профільного навчання і включає, 
насамперед, достатню кількість 
короткотермінових курсів за вибором, 
факультативів і предметних гуртків 

2011-2012 Відділ освіти райдержадміністрації    

13.  Здійснювати системне вивчення потреб 
учнів, батьків, педагогів з питань організації 
профільного навчання 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

14.  Організовувати підвіз дітей до опорних 
закладів із профільного навчання предметів у 
школі ІІІ ступеня 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    



 

 

28 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

15.  Впроваджувати дистанційну освіту для 
старшокласників 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації   Місцевий 
бюджет 

16.  Запровадити систематичне проведення на 
рівні району соціально-педагогічних та 
психологічних досліджень щодо актуальних 
питань організації профільного навчання 

2012-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

17.  Здійснювати корекцію концептуальних 
підходів до організації профільного навчання 
відповідно до обраних моделей 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

18.  Розміщувати інформацію з питань змісту та 
напрямів профілізації загальноосвітніх 
навчальних закладів на WEB-сайтах відділу 
освіти та навчальних закладів  

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

19.  Здійснювати профорієнтаційну роботу з 
учнями 5–9-х класів  

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

20.  Організовувати зустрічі учнів з фахівцями 
різних галузей та проводити екскурсії на 
виробництво 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

21.  Передбачити організацію профільного 
навчання технологічного напряму на базі 
КЗ «Сквирське ВПТУ 29» 

З 2012 Відділ освіти райдержадміністрації    

22.  Сприяти укладанню угод між навчальними 
закладами та підприємствами за 
відповідними профілями 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

23.  Поповнювати фонд бібліотек науковою, 
науково-методичною, довідниковою 
літературою з різних напрямів профільного 
навчання 

 
2011-2012 

Відділ освіти райдержадміністрації    
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

24.  Сприяти створенню та розвитку матеріально-
технічної, навчальної, методичної бази 
Буківського НВК, Шамраївського НВК, 
Горобіївського НВК, Самгородоцької ЗОШ як 
опорних навчальних закладів освітніх округів 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

25.  Сприяти розвитку Буківського НВК як 
обласного  опорного загальноосвітнього  на-
вчальнього закладу з питання впровадження 
до профільного та профільного навчання 

З 2011  Відділ освіти райдержадміністрації    

26.  Упроваджувати дистанційну освіту для 
старшокласників, використовуючи науковий 
потенціал вищих навчальних закладів, 
бібліотечних систем 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

27.  Забезпечити навчальні   комп'ютерні 
комплекси опорних загальноосвітніх 
навчальних закладів мультимедійними 
інтерактивними дошками 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

10 
10 
20 
20 

0 
20 
50 
50 

28.  Продовжити навчання педагогічних працівників 
за освітньою програмою “Intel® Навчання для 
майбутнього” щодо використання інформаційно-
комунікаційних технологій у навчально-
виховному процесі  

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

   Усього:    

 
Очікувані результати:  
- впровадження нових моделей профільного навчання; 
- підготовка педагогів для реалізації профільного навчання; 
- створення умов для вибору учнями профілю навчання згідно з їхніми інтересами; 
- забезпечення оснащення кабінетів для профільного навчання старшокласників; 
- налагодження конструктивних зв‟язків між школами та вузами; 
- запровадження системного моніторингового спостереження за якістю профільного навчання; 
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- забезпечення діалогу населення зі школами у вирішенні проблем профілізації шкіл району. 
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Проект „Обдарована дитина” 
 
Мета проекту: створення єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і 
підтримки обдарованої учнівської молоді. 
Завдання проекту:  

- об‟єднати зусилля навчальних закладів, наукових, культурних закладів і установ, 
сім‟ї, різних соціальних інституцій і громадських організацій району і області у 
створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей і 
молоді;  

- забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання і підтримки 
обдарованих дітей та молоді як важливого чинника формування умов для 
становлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації; 

- залучати до роботи з обдарованою молоддю висококваліфікованих педагогічних та 
науково-педагогічних працівників; 

- покращити матеріально-технічну базу закладів освіти, що працюють з обдарованою 
молоддю; 

- удосконалити систему соціальної підтримки і заохочення обдарованої молоді. 
Пріоритети проекту: створення оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації 
обдарованих дітей і молоді. 
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Шляхи реалізації проекту 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

1.  Розширювати мережу навчальних закладів з 
поглибленим і профільним вивченням окремих 
навчальних предметів 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

2.  Сприяти відкриттю класів та груп з 
поглибленим вивченням навчальних 
предметів для обдарованої молоді у 
загальноосвітніх навчальних закладах 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

3.  Забезпечувати роботу районних міжшкільних 
факультативів для обдарованої учнівської 
молоді 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

4.  Сприяти виявленню обдарованої молоді 
засобами створення ефективної  системи 
допрофільної підготовки учнів 8-9 класів 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

5.  Організувати роботу з виявлення та підтримки 
обдарованості серед дітей з особливими 
потребами 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

6.  Забезпечити організацію оздоровчих змін для 
обдарованих дітей та молоді у канікулярний 
період  

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

7.  Систематично поповнювати районний 
інформаційно-ресурсний банк даних 
“Обдарована дитина” 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

8.  Проводити районні етапи Всеукраїсньких 
олімпіад, інтелектуальних конкурсів, турнірів 
для обдарованих дітей 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

9.  Сприяти участі педагогічних працівників та 
обдарованої молоді у міжнародних програмах, 
науково-практичних конференціях, змаганнях і 
конкурсах 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012
2013 
2014 

 20 
20 
20 
20 

10.  Проводити щорічні районні свята “Таланти 
твої, Сквирщино!”, “Віват, науко молода!” з 
відзначенням обдарованих учнів та 
педагогічних працівників, яік з ними працюють 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 10 
10 
10 
10 

11.  Здійснювати щорічну одноразову виплату 
грошової винагороди учням (вихованцям) – 
переможцям  і призерам обласних і 
Всеукраїнських етапів олімпіад, конкурсів, 
змагань, фестивалів та педагогічним 
працівникам, які готували учнів до змагань 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 30 
40 
40 
40 

12.  З метою комплексної підготовки команд 
району до участі в предметних олімпіадах, 
творчих конкурсах, фестивалях, турнірах 
передбачити доплати вчителям, які здій-
снюють відповідну організаційно-методичну 
роботу  

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

13.  Продовжити практику проведення науково-
практичних конференцій, семінарів, тренінгів, 
майстер-класів з питань роботи з 
обдарованою молоддю 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

14.  Забезпечити науково-педагогічний супровід 
роботи вчителів з обдарованими дітьми 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012
2013 
2014 

20 
20 
20 
20 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

15.  Узагальнювати передовий педагогічний досвід 
вчителів, що працюють з обдарованими 
дітьми 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

16.  Поповнювати районний інформаційно-
ресурсний банк даних вчителів, що мають 
систему роботи з обдарованими дітьми 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

17.  Сприяти створенню учнівської творчої 
лабораторії на базі Сквирського ліцею  

2011 Відділ освіти райдержадміністрації    

18.  Оновлювати обладнання, навчальне 
приладдя та наочні посібники для проведення 
дослідно-експериментальної роботи 
обдарованими дітьми 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012
2013 
2014 

5 
5 
5 
5 

0 
20 
30 
30 

19.  Здійснювати моніторинг результативності 
роботи з обдарованою молоддю  

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

   Усього:  10175,76  
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Очікувані результати:  
- створення регіональної системи пошуку, розвитку та підтримки обдарованої молоді; 
- консолідація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою 
молоддю; 

- підвищення рівня професійної компетентності педагогів та підготовки їх до роботи з 
обдарованими дітьми; 

- підвищення якості науково-методичних, інформаційно-організаційних послуг вчителям, 
що працюють з обдарованими дітьми; 

- підвищення рівня науково-методичного та інформаційного забезпечення педагогічних, 
науково-педагогічних, наукових працівників, які проводять роботу з обдарованою 
молоддю; 

- створення обласного інформаційно-ресурсного банку „Обдарована дитина”; 
- удосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти району. 

 
 

Проект „Дитина з особливими освітніми потребами” 
 

Мета проекту: створити в районі різнорівневу систему соціального захисту дітей та 
молоді з особливими освітніми потребами. 
Завдання проекту:  
- забезпечити раннє виявлення, психолого-педагогічне вивчення та повне охоплення дітей 

з особливостями психофізичного розвитку спеціальною освітою; 
- формувати районний банк даних дітей та молоді з особливими потребами; 
- здійснювати науково-методичний супровід  корекційно-розвивального навчання;  
- упроваджувати комп‟ютерно-орієнтовані корекційні педагогічні технології; 
- здійснювати підготовку педагогічних працівників закладів освіти району для роботи з 

дітьми, які мають особливі освітні потреби; 
- забезпечити в iнтернатних закладах соціально-психологічні та організаційно-педагогічні 

умови для навчання, розвитку, адаптації в суспільстві та підготовки до трудової 
діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку, дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування;  

- поповнювати матеріально-технічне і навчально-методичне забезпечення інтернатних 
закладів;  

- упроваджувати технології культури здорового способу життя для профілактики 
бездоглядності, негативних проявів та правопорушень в учнівському середовищі; 

- поширювати інклюзивну модель освіти в систему діяльності навчальних закладів 
області. 

Пріоритети проекту: створення умов для реалізації права дітей з особливими 
освітніми потребами на отримання рівного доступу до якісної освіти. 
 
 



 

 

36 

Шляхи реалізації проекту 
 

№ 
з/п 
 

Заходи 
 

Термін 
виконання 

(роки) 
 

Виконавець 
 

Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

1. 2 Сприяти розвитку районної психолого-медико-
педагогічної консультації 

До 2012 Відділ освіти райдержадміністрації    

2.  Постійно поновлювати та уточнювати 
районну базу даних дітей з особливими 
освітніми потребами   

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

3.  Розширювати мережу інклюзивних груп 
дошкільних навчальних закладів, в тому числі 
спеціальних груп раннього віку (2-й рік життя), 
інклюзивних класів загальноосвітніх 
навчальних закладів 

2011-2014  
 

Відділ освіти райдержадміністрації    

4.  Створити умови для забезпечення рівного 
доступу дітей із обмеженими фізичними 
можливостями до приміщень дошкільних, 
загальношкільних та позашкільних навчаль-
них закладів (ліквідація архітектурних 
бар‟єрів, побудова пандусів, переобладнання 
туалетних кімнат, посилення освітлення 
навчальних приміщень) 

До 2013  
 

Відділ освіти райдержадміністрації    

5.  Забезпечувати соціально-медико-психо-
логічний супровід дітей з особливими 
освітніми потребами, які навчаються в 
інклюзивних групах і класах 

2011-2014  
 

Відділ освіти райдержадміністрації    

6.  Формувати  мережу логопедичних пунктів у 
загальноосвітніх навчальних закладах 
відповідно до законодавства України і 
забезпечити їх навчально-дидактичними та 
корекційними засобами 

2011-2014  
 

Відділ освіти райдержадміністрації    
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№ 
з/п 
 

Заходи 
 

Термін 
виконання 

(роки) 
 

Виконавець 
 

Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

7.  Здійснювати соціально-педагогічний патронаж 
сімей, у яких виховуються діти з 
особливостями психофізичного розвитку 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

8.  Забезпечувати умови для залучення дітей з 
особливими освітніми потребами до навчання 
в гуртках, секціях, студіях та інших творчих 
об'єднаннях позашкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладів 

2011-2014  
 

Відділ освіти райдержадміністрації    

9.  Забезпечити відкриття груп у 
загальноосвітніх навчальних закладах для 
таких категорій дітей 
- з комбінованими порушеннями (включаючи 
сліпоглухоту);  
- з розладами емоційної сфери і поведінки 

До 2013  Відділ освіти райдержадміністрації    

10.  Організовувати відпочинок та оздоровлення 
дітей з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування та вихованців 
дитячого будинку 

2011-2014  
 

Відділ освіти райдержадміністрації    

11.  Забезпечити районну психолого-медико-
педагогічну консультацію комп‟ютерною тех-
нікою, дидактичними та методичними 
засобами з метою здійснення діагностичної 
та корекційно-розвивальної роботи 

2011-2012  
 

Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 

 

 6 
5 

12.  Розширювати мережу груп у загальноосвітніх 
навчальних закладах області для  дітей із 
особливостями психофізичного розвитку 

2011-2014  
 

Відділ освіти райдержадміністрації    

13.  Вивчити питання щодо можливості відкриття 
груп для дітей, хворих на дитячий 
церебральний параліч 

2011  Відділ освіти райдержадміністрації, 
міська рада 
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№ 
з/п 
 

Заходи 
 

Термін 
виконання 

(роки) 
 

Виконавець 
 

Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

14.  Здійснювати соціально-педагогічну та 
соціально-правову підтримку запобігання 
бездоглядності та правопорушень дітей із 
особливими освітніми потребами 

2011-2014 
 

Відділ освіти райдержадміністрації    

15.  Залучати дітей із особливими освітніми 
потребами та дітей-інвалідів до участі у 
виховних, культурно-масових та оздоровчих 
заходах дошкільних навчальних закладів, 
загальноосвітніх шкіл, які проживають на 
території обслуговування зазначеними 
закладами 

2011-2014  
 

Відділ освіти райдержадміністрації    

16.  Здійснювати бронювання робочих місць для 
працевлаштування осіб з числа дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування 

2011-2014  
 

Райдержадміністрація, міська рада, 
сільські ради 

   

17.  Сприяти дотриманню вимог чинного 
законодавства при забезпеченні житлом 
випускників спеціальних закладів освіти для 
дітей з особливими освітніми потребами, 
вихованців дитячих будинків 

2011-2014  
 

Райдержадміністрація, міська рада, 
сільські ради 

  Місцеві 
бюджети 

18.  Широко інформувати населення області про 
можливість здійснення ранньої соціальної 
реабілітації 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

19.  Сприяти забезпеченню ефективного 
соціально-правового захисту дітей-сиріт і 
дітей позбавлених батьківського піклування, 
набуття ними якісної освіти та необхідних 
життєвих навичок  

2011-2014  
 

Відділ освіти райдержадміністрації, 
райдержадміністрація, міська рада, 
сільські ради 
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№ 
з/п 
 

Заходи 
 

Термін 
виконання 

(роки) 
 

Виконавець 
 

Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

20.  Укомплектувати психолого-медико-
педагогічні консультації штатними 
працівниками, які є фахівцями з корекційної 
педагогіки, для забезпечення їх повноцінного 
функціонування  

2011-2012 Відділ освіти райдержадміністрації    

   Усього:    
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Очікувані результати: 
- забезпечення прав дітей із особливими потребами щодо здобуття ними рівного 

доступу до якісної освіти; 
- створення в області системи соціального захисту дітей пільгових категорій і тих, які 

перебувають у несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях; 
- оптимізація мережі спеціальних закладів освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами відповідно до потреб дітей та молоді; 
- поповнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази та створення 

належних умов функціонування спеціальних закладів освіти для дітей з 
особливими освітніми потребами області; 

- створення умов для якісного психолого-медико-педагогічного супроводження, 
адаптації та інтеграції у суспільство осіб із обмеженими можливостями здоров‟я. 

 
Проект „Шкільна бібліотека” 

 
Мета проекту: якісне оновлення бібліотечних фондів загальноосвітніх навчальних 
закладів області; перетворення шкільних бібліотек у бібліотечно-інформаційні 
медіацентри, які б відповідали потребам інформаційно-бібліографічного забезпечення  
Завдання проекту:  
- поповнити фонд літератури з питань педагогіки і психології; наукової, навчальної, 

методичної, довідкової та науково-популярної літератури у друкованому та 
електронному варіантах; 

- забезпечити навчальні заклади області новітніми навчально-методичними 
комплексами нового покоління, які відповідають державним та освітнім стандартам та 
спрямовані на розвиток особистості кожного учня; 

- здійснити бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу на 
основі повного якісного обслуговування; 

- реалізувати можливість замовлення необхідної літератури за допомогою електронного 
документообігу та  Інтернет-технологій;  

- удосконалити матеріально-технічну базу шкільних бібліотек; 
- сприяти утворенню єдиної бібліотечно-інформаційної мережі області; 
-  обладнати бібліотеки навчальних закладів комп'ютерами та створити сучасні 

індивідуальні робочі місця для самостійного пошуку і опрацювання інформації учнями 
та вчителями; 

- підвищити інформаційну культуру учасників навчально-виховного процесу; 
- створити автоматизовані робочі місця бібліотекарів.                           
 
Пріоритети проекту: інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу. 
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Шляхи реалізації проекту 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

1.  Підтримувати інформаційно-ресурсну базу 
даних шкільних бібліотек району 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

2.  Забезпечити постійне підвищення 
кваліфікації бібліотечних працівників 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

3.  Поновлювати  та використовувати 
повнотекстові бази даних бібліотечних 
фондів 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

4.  Створити та постійно поновлювати 
електрониі каталоги фондів шкільних 
бібліотек 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

5.  Поповнювати фонди бібліотек педагогічними 
виданнями, навчально-методичною, науково-
методичною та художньою літературою 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

5 
20 
20 
20 

5 
20 
20 
20 

6.  Забезпечити бібліотеки закладів освіти 
області комп‟ютерною технікою 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

5 
5 
5 
5 

0 
30 
30 
30 

7.  Створити автоматизовані робочі місця 
бібліотекаря та користувача в бібліотеках 
закладів освіти 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

8.  Забезпечити підключенням до інформаційної 
мережі Інтернет бібліотечно-інформаційних 
медіацентрів 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

9.  Забезпечувати шкільні бібліотеки меблями і 
обладнанням 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

5 
5 
5 
5 

2 
30 
40 
40 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

10.  Вивчити потреби навчальних закладів згідно 
з Переліком "Національна навчальна книга" 
та формувати замовлення на підручники 
відповідно до визначених потреб 

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації    

11.  Здійснювати фінансування розробок, 
видання та забезпечення навчальною і 
методичною літературою педагогічних 
працівників закладів та установ освіти району 

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації    

12.  Визначати перелік обов‟язкових видань та 
забезпечити фінансування передплати 
фахових видань для бібліотек навчальних 
закладів та методичного кабінету відділу 
освіти райдержадміністрацій 

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації   30 
30 
40 
40 

13.  Систематично поповнювати методичні 
кабінети та бібліотеки навчальних закладів 
новими програмами, підручниками, 
посібниками, дидактичними матеріалами, 
сучасною методичною літературою з питань 
організації навчально-виховного процесу 
дітей з особливостями психофізичного 
розвитку 

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 2 
5 
5 
5 

14.  Забезпечувати навчальні заклади району 
електронними педагогічними програмними 
засобами навчального призначення для 
підтримки вивчення окремих предметів 

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації    

15.  Забезпечувати оперативне  інформування 
педагогічних працівників про  нові видання 

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації    

   Усього:    

 
 Очікувані результати:  
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- створення в кожному загальноосвітньому навчальному закладі бібліотечно-інформаційного медіа центру;  
- забезпечення інформаційного супроводу навчально-виховного процесу 
- створення єдиного освітньо-інформаційного простору регіону.  
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Проект „Психологічний супровід навчально-виховного процесу” 

 
Мета проекту: професійне сприяння саморозвиткові особистості учня, вихованця, 
студента і, одночасно, захист психічного здоров‟я шляхом здійснення психологічної 
експертизи і діагностики, соціально-психологічної корекції, профілактики, соціальної 
реабілітації, психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу. 
Завдання проекту: 

- сприяти розвитку мережі психологічної служби та організаційно-правовому 
забезпеченню її діяльності; 

- підвищити ефективність діяльності практичних психологів і соціальних педагогів 
шляхом використання соціально-педагогічних та психологічних технологій;  

- забезпечити якісний психологічний супровід процесу навчання та виховання дітей, 
школярів. 

- виявляти та розвивати здібності і обдарування дитини, і на цій основі вибудовувати 
методики профільного навчання та особистісно-орієнтованого вибору професії; 

- орієнтувати роботу працівників психологічної служби на соціально-психологічну 
профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну освіту, 
профілактику девіантної і ризикованої поведінки підлітків.  

Пріоритети проекту: побудова освітнього простору на основі принципу гуманізму; 
розробка розвиваючих, корекційних і компенсаторних програм навчання; запровадження 
експертизи і проектування розвиваючого освітнього середовища.  
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Шляхи реалізації проекту 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

(роки) 

Виконавець  Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

1.  Привести чисельність працівників 
психологічної служби закладів освіти району 
відповідно до нормативної потреби 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

2.  Забезпечити кабінети практичних психологів 
і соціальних педагогів комп‟ютерною 
технікою та ліцензованими програмами 
комплексної комп‟ютерної діагностики осо-
бистості 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

5 
5 
5 
5 

0 
30 
40 
40 

3.  Підвищувати кваліфікацію працівників 
психологічної служби на основі 
диференційованого підходу 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

4.  Забезпечити працівників психологічної 
служби окремими робочими кабінетами 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 0 
30 
30 
30 

5.  Проводити навчання керівників закладів 
освіти з питань психологічного супроводу 
навчально-виховного процесу 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

6.  Здійснювати моніторинг результативності 
роботи працівників психологічної служби з 
обдарованою молоддю; з дітьми з особ-
ливостями психофізичного розвитку тощо 

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації    

7.  Організувати та провести районний етап 
обласного конкурсу на кращий кабінет 
працівника психологічної служби ДНЗ 

2012-2013 Відділ освіти райдержадміністрації    

8.  Проводити соціально-педагогічні та 
психологічні дослідження щодо актуальних 
питань розвитку учнів  

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

(роки) 

Виконавець  Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

9.  Здійснювати моніторинг результативності 
роботи працівників психологічної служби  

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

10.  Узагальнювати перспективний педагогічний 
досвід працівників психологічної служби 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

11.  Здійснювати психологічну експертизу 
психологічного та соціологічного 
інструментарію, що використовується у 
закладах освіти 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

   Усього:    
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Очікувані результати: 
- оптимізація організаційно-управлінської моделі діяльності психологічної служби 

системи освіти району, враховуючи позитивний досвід функціонування психологічних 
служб у розвинених країнах світу; 

- спрямування діяльності працівників психологічної служби на неконфліктну адаптацію 
учасників навчально-виховного процесу до суспільних змін, збереження їх 
психосоматичного здоров‟я; 

- соціально-педагогічний патронаж та психологічний супровід дітей вразливих категорій 
(діти-сироти, діти-інваліди, діти з особливостями психофізичного розвитку); 

- створення особистісної траєкторії розвитку кожної дитини та, як результат успішної її 
реалізації,  –  формування особистості випускника, який усвідомлює свою належність 
до українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і 
перспективах соціокультурної динаміки, підготовлений до життя і праці у світі, що 
змінюється. 

 
 
Розділ ІV.  Позашкільна освіта 

 
Проект „Позашкілля +” 

(районна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року) 

 
Мета проекту: модернізація структури та змісту  позашкільної освіти,  розвиток мережі 
та  підвищення якості освітньої діяльності позашкільних навчальних закладів системи 
освіти району шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку позашкільних 
навчальних закладів району, створення додаткових можливостей для духовного, 
інтелектуального і фізичного розвитку дітей та учнівської молоді, що   бажають здобути 
позашкільну освіту.  
 
Завдання проекту:  

− удосконалення нормативно-правової бази функціонування та розвитку позашкільної 
освіти; 

− створення умов для доступності дітей та учнівської  молоді до якісної позашкільної 
освіти; 

− підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного 
забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів;  

− створення системи моніторингу якості позашкільної освіти; 
− забезпечення розвитку системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів для 

позашкільних навчальних закладів різних типів; 
− поглиблення міжнародного співробітництва з питань позашкільної освіти.  

 
 Пріоритети проекту: забезпечення вільного доступу до якісної освіти; удосконалення 
змісту, організаційних форм, методів і технологій позашкільної освіти. 
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Шляхи реалізації проекту 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

1.  Сприяти збереженню та розвитку  мережі  
гуртків та секцій районного центру дитячої та 
юнацької творчості та Сквирської дитячо-
юнацької спортивної школи 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

2.  Сприяти створенню мережі гуртків, груп, 
секцій та інших творчих об‟єднань на базі  
загальноосвітніх навчальних закладів (у тому 
числі в сільській місцевості) і дитячого 
будинку 

2012-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

3.  Сприяти розвитку на базі районного центру 
дитячої і юнацької творчості наукового 
відділення для учнів-членів Малої академії 
наук. Залучати до роботи з вихованцями 
наукового товариства викладачів вищих 
навчальних закладів 

 Відділ освіти райдержадміністрації    

4.  Забезпечити модернізацію навчальної, 
матеріально-технічної бази позашкільних 
навчальних закладів, оснащення сучасним 
обладнанням 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 5 
40 
40 
50 

5.  Сприяти забезпеченню позашкільних 
навчальних закладів навчальними та 
наочними посібниками з питань позашкільної 
освіти 

2012-2014 Відділ освіти райдержадміністрації 2012 
2013 
2014 

 5 
5 
5 
 

6.  Забезпечити навчальними комп‟ютерними 
комплексами Сквирської дитячо-юнацької 
спортивної школи та районного центру 
дитячої і юнацької творчості 

2011-2013 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 

 

 0 
30 
30 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

7.  Забезпечити підключення позашкільних 
навчальних закладів  до мережі Інтернет 

2011 Відділ освіти райдержадміністрації 2011  1500 

8.  Сприяти участі вихованців позашкільних 
навчальних закладів у міжнародних, 
всеукраїнських, обласних та районних  
масових заходах за напрямами позашкільної 
освіти 

 Відділ освіти райдержадміністрації    

9.  Сприяти проведенню науково-практичних 
конференцій, семінарів із питань позашкільної 
освіти 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

10.  Забезпечувати підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників позашкільних 
навчальних закладів 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

11.  Сприяти поглибленню міжнародного 
співробітництва з питань позашкільної освіти 

2012-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

12.  Забезпечувати участь молоді у  
всеукраїнських, обласних, районних   зборах 
лідерів учнівського самоврядування 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

   Усього:    
 
Очікувані результати:  

- удосконалення нормативно-правової бази з питань забезпечення ефективного розвитку позашкільної освіти; 
- створення умов для подальшого розвитку позашкільної освіти; 
- удосконалення та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів різних типів; 
- зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів; 
- збільшення кількості залучених до здобуття позашкільної освіти дітей з метою задоволення їх освітньо-культурних потреб, а 

також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації; 
- забезпечення розвитку системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільних навчальних 

закладів. 
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Розділ VI. Післядипломна освіта 

 
Проект "Професійний розвиток педагогічних та  

управлінських кадрів" 
 

Мета проекту: створення оптимальних умов для якісного професійного розвитку 
педагогічних, управлінських, методичних кадрів району в міжатестаційний період. 
Завдання проекту:  

- забезпечити постійний організаційно-управлінський і науково-методичний супровід і 
прогнозування професійного розвитку педагогічних, управлінських та методичних 
кадрів району; 

- підготовка педагогічних працівників до використання сучасних педагогічних, 
інформаційних і телекомунікаційних технологій у педагогічній, управлінській та 
методичній практиці; 

- створювати умови для постійного професійного розвитку персоналу закладу; 
- продовжити методичні розробки районного методичного кабінету  щодо: 

а) управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників на засадах 
диференційованого підходу; 
б) модернізації технологій і змісту післядипломної педагогічної освіти;  
в) регіонального змісту освіти та навчально-методичного забезпечення варіативної 
складової навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів; 
г) підготовки педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами, 
реалізації завдань профільного навчання;  
д) науково-методичного супроводу та навчально-методичного забезпечення 
професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми 
потребами. 

Пріоритети проекту: цінність інноваційного розвитку, що розкривається у трьох 
аспектах: розвиток системи післядипломної педагогічної освіти (змісту, засобів, 
технологій); розвиток суб'єктів системи післядипломної педагогічної освіти району 
(персоналу закладу, педагогічних, управлінських і методичних кадрів району); соціально-
економічний та культурно-освітній розвиток регіону засобами освіти. 
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Шляхи реалізації проекту: 
 

№ 
з/п 

Заходи Терміни 
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

1.  Впроваджувати сучасні технології та 
методики підвищення кваліфікації педагогів 
протягом міжатестаційного періоду  

 
2011-2014 

Відділ освіти райдержадміністрації    

2.  Розвивати центри дистанційного навчання та 
вдосконалювати їх діяльність з метою 
широкого залучення педагогів й учнів району 
до навчання за дистанційною формою  

 
2011-2014  

Відділ освіти райдержадміністрації    

3.  Забезпечити педагогічних працівників,  
керівників навчальних закладів електронними 
програмно-методичними комплексами 
підвищення кваліфікації за дистанційною 
формою навчання  

 
2011-2012  

Відділ освіти райдержадміністрації    

4.  Забезпечити встановлення комп'ютерної та 
оргтехніки, відповідного програмного 
забезпечення у центрах дистанційного 
навчання  

 
2011-2013   

Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 

 

 10 
20 
20 

5.  Поновлювати електронний банк даних 
матеріалів перспективного педагогічного 
досвіду вчителів району, розширити 
медіатеку, електронні каталоги бібліотеки 
методичного кабінету  

 
2011-2014   

Відділ освіти райдержадміністрації    

6.  Організувати системну роботу щодо 
професійного розвитку та формування 
управлінської компетентності керівників 
навчальних закладів 

 
2011-2014   

Відділ освіти райдержадміністрації    
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№ 
з/п 

Заходи Терміни 
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

7.  Реалізувати Всеукраїнські цільові комплексні 
науково-методичні програми "Підготовка 
вчителів до реалізації науково-педагогічного 
проекту "Росток", медико-педагогічного 
проекту “Гармонія інтелекту та здоров‟я 
“ПіснеЗнайка” та "Школа менеджера освіти" 

2011-2014   Відділ освіти райдержадміністрації    

8.  Сприяти розвитку системи організаційно-
консультативної, адресної методичної 
допомоги педагогічним працівникам району, в 
тому числі молодим педагогам   

2011-2014   Відділ освіти райдержадміністрації    

9.  Організувати забезпечення науково-
методичного супровіду Всеукраїнських, 
обласних, районних  заходів, що проводяться 
на базі районного методичного кабінету та  
закладів освіти району 

2011-2014   Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 6 
6 
6 
6 
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№ 
з/п 

Заходи Терміни 
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

10.  Наукова робота 

Визначити пріоритетними такі напрями  

науково-дослідної роботи  методичного 
кабінету:  
– управління підвищенням кваліфікації 

педагогічних працівників на засадах 
диференційованого підходу в умовах 
післядипломної освіти регіону; 

– проведення моніторингових досліджень 
якості освіти; 

– підготовка педагогічних кадрів до реалізації 
завдань профільного навчання, роботи за 
новим змістовим забезпеченням загальної 
середньої освіти; 

– навчально-методичне забезпечення 
варіативної складової навчального плану 
загальноосвітніх навчальних закладів та 
регіонального змісту освіти; 

– науково-методичний супровід та 
навчально-методичне забезпечення 
професійної діяльності педагогів, які 
працюють з дітьми, що мають особливі 
освітні потреби, та з обдарованими дітьми 

 
2011-2014  

 

Відділ освіти райдержадміністрації    
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№ 
з/п 

Заходи Терміни 
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

11.  Спрямувати діяльність методичного кабінету 
відділу освіти на реалізацію таких завдань: 
– теоретико-методологічне обґрунтування 

та науково-методичне забезпечення про-
фесійного розвитку педагогічних, управ-
лінських і методичних кадрів у міжатеста-
ційний період; 

– підготовка педагогічних працівників до 
використання сучасних педагогічних, 
інформаційних і телекомунікаційних тех-
нологій у педагогічній, управлінській та 
методичній практиці; 

– організаційно-управлінський і науково-ме-
тодичний супровід дослідно-експеримен-
тальної роботи та інноваційної діяльності 
закладів освіти району 

2011-2014   Відділ освіти райдержадміністрації    

12.  Продовжити співпрацю з науковими устано-
вами та вищими навчальними закладами 

2011-2014   Відділ освіти райдержадміністрації    

13.  Здійснювати організаційно-управлінський і 
науково-методичний супровід дослідно-
експериментальної роботи та інноваційної 
діяльності закладів освіти району 

 
2011-2014 

Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 2 
2 
3 
3 
 

14.  Презентація результатів дослідно-експеримен-
тальної роботи та інноваційної діяльності на 
обласній, національних і міжнародних вистав-
ках ("Освіта Київщини", «Інноватика в освіті 
України», «Сучасні навчальні заклади») 
 

 
2011-2014 

Відділ освіти райдержадміністрації    

   Усього:    
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Очікувані результати:  
- оновлення змісту підготовки педагогічних працівників, системи неперервної 

педагогічної освіти протягом усього життя з урахуванням вимог сучасного 
інформаційно-технологічного суспільства;  

- створення діяльнісно-орієнтованої системи професійної підготовки вчителів;  
- забезпечення професійного розвитку педагогічних, управлінських і методичних 

кадрів; 
- здійснення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу; 
- готовність педагогів до неперервного підвищення кваліфікації: змотивованість до 

професійного розвитку та самореалізації;  володіння  знаннями сучасної філософії 
освіти, педагогіки, психології, дидактики, теорії управління;   володіння інноваційними 
технологіями та їх впровадження у практику роботи. 

 
 
Розділ VІІ.   Педагогічні працівники 

 
Проект  „Кадри” 

 
Мета проекту: забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної 

самореалізації педагогічних працівників та утвердження їх високого 
соціального статусу в суспільстві. 

Завдання проекту:  
- сприяти оптимізації кадрового забезпечення навчальних закладів; 
- забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної роботи; 
- створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з 

боку всіх учасників навчально-виховного процесу; 
- сприяти формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню 

компетентності педагогічних працівників. 
Пріоритети проекту: оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого 

фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації 
навчально-виховного процесу. 
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Шляхи реалізації проекту 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

1.  Забезпечити проведення атестації робочих 
місць, встановивши через колективні 
договори, передбачені законодавством, пільги 
та компенсації працюючим у шкідливих 
умовах 

2012-2014  Відділ освіти райдержадміністрації, міська 
рада 

   

2.  Сприяти щорічному цільовому вступу 
слухачів «Районного університету 
майбутнього педагога» на навчання до 
Переяслав-Хмельницького державного 
педагогічного університету ім. Г.Сковороди за 
направленнями  відділу освіти  

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

3.  Визначати зміст і форми роботи відділу освіти 
та навчальних закладів з питань професійно-
педагогічної адаптації молодих фахівців, їх 
професійного становлення і зростання 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

4.  Розробити місцеву програму забезпечення 
житлом педагогічних працівників, 
передбачивши в них можливість:  
 придбання житла за рахунок бюджету, 
 спорудження відомчого житла, 
 виділення безвідсоткових кредитів,  
 погашення відсотків за кредитами, 
 отримання земельних ділянок для 

будівництва житла 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації, 
райдержадміністрація, районна рада, міська 
рада, сільські ради 

  Місцеві 
бюджети 

5.  Продовжити  функціонування районного 
“Університету майбутнього педагога” для 
роботи з дітьми, які мають нахил до 
педагогічної діяльності 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

6.  Забезпечити виплату щомісячних доплат (у 
межах 10-30 відсотків до посадового окладу) 
для педагогічних працівників, які ведуть 
дослідно-експериментальну роботу, мають 
учнів переможців та призерів обласних етапів 
олімпіад, конкурсів, турнірів, оглядів.  

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації, міська 
рада 

   

7.  Продовжити практику професійної підготовки 
резерву керівників кадрів для навчальних 
закладів району 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

8.  Забезпечити виплату одноразових винагород 
вчителям - переможцям та призерам 
районного, обласного та Всеукраїнського 
етапів професійних конкурсів “Учитель року”, 
«Класний керівник року», «Бібілотекар року» 
та інших творчих конкурсів 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 

 5 
5 
5 
5 

9.  Визначити на період до 2014 року потребу в 
педагогічних та науково-педагогічних 
працівниках для дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних навчальних 
закладів та розмістити їх на Web-сайті відділу 
освіти 

2012-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

10.  Забезпечити виплату технічним працівникам 
закладів освіти допомоги на оздоровлення у 
межах фонду заробітної плати при наданні 
щорічної відпустки 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації, міська 
рада, сільські ради 

  Місцеві 
бюджети 

 
 

   Усього:    

 
 
 



 

 

59 

Очікувані результати:  
- науково обґрунтоване довгострокове прогнозування потреби у педагогічних і науково-

педагогічних працівниках; 
- створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців; 
- стабілізацію кадрового складу дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  

навчальних закладів; 
- розроблення та впровадження нового механізму відбору обдарованої молоді для 

одержання педагогічної спеціальності; 
- підвищення професійного рівня педагогічних працівників; 
- підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження високого 

соціального статусу вчителя; 
- поліпшення соціально-економічного становища вчителів, морального і матеріального 

стимулювання їхньої професійної діяльності. 
 
 
Розділ VІІІ. Управління освітою 

  
Проект „Самоврядування дітей, учнівської молоді, педагогів та батьківської 

громадськості” 
 
Мета проекту: створення дієвої моделі державно-громадського управління розвитку 
освіти на рівні навчального закладу, регіону та області. 
Завдання проекту:  

- сприяти участі  громадськості у формуванні регіональної освітньої політики; 
- удосконалювати систему виховної роботи, впроваджувати нові технології організації 

виховного процесу; 
- сприяти підвищенню авторитету і ролі сім‟ї у вихованні і соціалізації дітей та підлітків; 
- залучати освітні, культурно-просвітницькі заклади, інші установи, організації та 

широке коло громадськості до організації і підтримки різних форм дитячого дозвілля 
та зайнятості в позаурочний і позашкільний час; 

- формувати сучасну педагогічну культуру батьків на основі національних традицій і 
досягнень світової педагогіки. 

Пріоритети проекту: сприяння піднесенню на якісно новий рівень роботи педагогічних 
колективів шкіл з батьками учнів. 
 
 



 

 

60 

Шляхи реалізації проекту 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

1 Забезпечити виконання тристоронньої угоди 
про співпрацю між батьківською 
громадськістю, відділом освіти та  районною 
організацією дітей  

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

2 Здійснювати громадську експертизу 
соціально-педагогічних ініціатив і проектів, 
спрямованих на вдосконалення і розвиток 
галузі освіти 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

3 Сприяти розвитку районної школи лідерів  
самоврядування дітей та учнівської молоді  

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 2 
2 
2 
2 

4 Сприяти створенню при навчальних закладах 
просвітницьких центрів для популяризації знань 
з родинної педагогіки, досвіду взаємозв'язку 
сім'ї і школи, виховання громадянського 
становлення особистості, формування 
здорового способу життя тощо 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

5 Впроваджувати модель громадсько-активних 
шкіл у практику роботи навчальних закладів 
області 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

6 Забезпечити підготовку педагогів, керівників 
навчальних закладів для організації роботи 
громадсько-активних шкіл та діяльності органів 
самоврядування  дітей та учнівської молоді 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

7 Забезпечити підготовку педагогічних 
працівників до впровадження сучасних 
виховних технологій, нових методів і форм 
роботи у діяльність з органами учнівського 
самоврядування загальноосвітніх навчальних 
закладів 
 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

8 Визначити базові навчальні заклади для 
проведення організаційно-методичної, 
експериментальної роботи з актуальних 
питань громадського самоврядування в 
закладах освіти  

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

9 Сприяти участі громадських організацій у 
розв'язанні актуальних проблем освіти, 
підвищення ролі вчителя у формуванні 
громадянського суспільства 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

10 Забезпечити ефективну роботу в 
загальноосвітніх навчальних закладах 
області рад навчальних закладів та 
піклувальних рад 

2011-2012  Відділ освіти райдержадміністрації    

11.  Організувати роботу постійно діючих 
науково-практичних семінарів з актуальних 
питань громадського самоврядування в освіті 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

12.  Взяти участь в обласного конкурсі на кращий 
досвід сімейного виховання (“Родина року ”) 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

13.  Взяти участь в  обласному конкурсі  кращих 
органів самоврядування дітей та учнівської 
молоді Київщини 

2011-2012 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 

 

 2 
2 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

14.  Створювати умови для діяльності на базі 
навчальних закладів громадських дитячих та 
молодіжних організацій 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

15.  Поширювати практику організації навчально-
оздоровчих зборів лідерів самоврядування 
дітей та учнівської молоді 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

16.  Сприяти розвитку волонтерського руху серед 
учнівської молоді, залученню їх до посильної 
допомоги ветеранам Великої Вітчизняної 
війни, людям похилого віку, інвалідам, 
одиноким непрацездатним громадянам, 
створенню в навчальних закладах загонів 
милосердя, проведенню акцій “Турбота”, 
“Ветерани поруч” тощо 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

   Усього:    

 
Очікувані результати:  

- залучення громадськості, батьків, учнів  до формування регіональної освітньої політики; 
- піднесення на якісно новий рівень роботи педагогічних колективів шкіл з батьками учнів; 
- активізація  роботи органів учнівського самоврядування. 
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Проект  „Система моніторингу освіти району” 
 

Мета проекту: аналіз освітнього процесу в районі на всіх рівнях його структурної 
організації, виявлення причинно-наслідкових зв‟язків між умовами і результатами, 
вироблення стратегії розвитку системи освіти району. 
Завдання проекту:  

- вчасно виявляти причини і чинники невідповідності плану й фактичних результатів; 
- аналізувати та коригувати освітні процеси, прогнозувати розвиток системи та її 

окремих складових; 
- здійснювати систематичний аналіз доступу всіх учасників навчально-виховного 

процесу до якісної освіти; 
- здійснювати дидактичну корекцію навчально-виховного процесу і психолого-

педагогічну корекцію особистої активності учасників процесу; 
- аналізувати регіональні освітні системи та тенденції розвитку за основними 

показниками, структурованими за рівнями освіти; 
- інформувати усіх учасників педагогічного процесу про позитивні результати 

проведеного моніторингу. 
Пріоритети проекту: здійснення  спостереження, поточного оцінювання перетворень в 
освітній системі та  спрямування цих перетворень на досягнення визначених параметрів 
розвитку системи освіти району. 
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Шляхи реалізації проекту 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

1.  Запровадити в навчальних закладах району 
здіснення моніторингу за напрямами: 
педагогічний (дослідження професійної 
компетентності вчителя,  рівень управління 
учнівським колективом); 
психологічний (психологічний клімат 
педагогічного та учнівського колективу, адап-
тація першокласників до школи, перехід учнів 
молодшої ланки в середню, професійна 
орієнтація учнів, діагностика професійних 
інтересів школярів); 
учнівський (навчальна діяльність зі шкільного 
предмета, рівень сформованості мотивації 
навчання, рейтинг навчальних предметів, 
соціометричний статус учня в учнівському 
колективі тощо); 
комплексний (основні компоненти діяльності 
закладу, спрямовані на виявлення якості освіти) 
 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

2.  Запровадити регіональні моніторингові 
дослідження якості освіти, спрямовані та 
підвищення ефективності планування та 
розвиток систем освіти району 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

3.  Проводити  моніторингове дослідження 
якості професійного розвитку педагогів 
району в системі післядипломної педагогічної 
освіти 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

4.  Здійснювати інформаційну та технологічну   
підготовку педагогів і громадськості району 
до проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання навчальних досягнень 
випускників навчальних закладів 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

5.  Здійснювати інформаційну та навчально-
методичну   підготовку педагогів району до  
проведення моніторингових досліджень 
якості освіти на всіх рівнях (міжнародний, 
державний, регіональний, локальний) 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

6.  Запровадити використання кількісно-якісних 
(кваліметричних) методів аналізу якісних 
показників освітньої діяльності 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

7.  Створити банк даних за основними 
індикаторами успіху та переходу (кількість 
учнів, які здобули базову та повну середню 
освіту, навчаються у закладах вищої освіти) 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

8.  Створити банк даних за основними 
індикаторами ресурсів та структури (освіта та 
підготовка вчителів, охоплення дошкільною 
освітою, кількість учнів, що припадає на один 
комп'ютер, освітні витрати на одного учня, 
кількість педагогів на одного учня тощо) 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

   Усього:  0,00  
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Очікувані результати: 
- створення дієвої системи об‟єктивного й незалежного оцінювання якості регіональної 

системи освіти за основними напрямами; 
- отримання оперативної та достовірної інформації про стан функціонування та якість 

регіональної освітньої системи, умови і значущість досягнення якісно нових освітніх 
результатів; 

- реалізація освітнього державного стандарту; 
- забезпечення педагогічних працівників і громадськості району реальними даними про 

якість освіти та рівень навченості учнів. 
 
 
Розділ  ІХ. Крок за кроком до інформаційного суспільства 
 

Проект „ Інформаційно-навчальне середовище системи  
освіти Сквирщини” 

 
Мета проекту: формування єдиного інформаційно-навчального середовища району та 
забезпечення ефективності управління регіональною освітньою системою 
Завдання проекту:  

- забезпечити впровадження інноваційних методик та технологій в практику роботи 
педагогічних працівників; 

- розробити базові стандарти до інформаційних систем у сфері освіти, баз даних і 
відповідних форматів збереження, обміну даними між системами; 

- розвиток фундаментальних і прикладних досліджень у напрямі розвитку єдиного 
інформаційного простору у межах реалізації Програми; 

- забезпечити заклади освіти сучасними навчальними комп'ютерними комплексами та 
мультимедійними засобами навчання, телекомунікаційними засобами 
широкосмугового виходу до глобальної мережі Інтернет, ліцензійними базовими та 
спеціалізованими системними програмними продуктами; 

- сприяти впровадженню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній 
процес; 

- впроваджувати дистанційне навчання в систему підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 

- сприяти удосконаленню системи управління загальноосвітніми навчальними 
закладами шляхом впровадження автоматизованої системи управління закладом 
освіти з використанням сучасних мережевих технологій, автоматизованої системи 
управління освітньою системою району (міста) та області. 

Пріоритети проекту: створення інформаційно-навчального середовища, яке 
дозволить на практиці реалізувати принцип особистісно орієнтованого навчання; розробка 
системи інформаційних освітніх ресурсів області. 
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Шляхи реалізації проекту 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

1.  Забезпечити навчальними комп'ютерними 
комплексами кабінети інформатики в 
навчальних закладах  

2011-2014 
 

Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 10 
20 
20 
40 

2.  Оновлювати кабінети інформатики 
навчальних закладів сучасними навчальними 
комп'ютерними комплексами  

2011-2014 
 

Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 10 
50 

100 
100 

3.  Забезпечити  загальноосвітні навчальні 
заклади бібліотечними інформаційно-
пошуковими системами та програмним 
забезпеченням до них   

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

5 
5 
5 
5 

0 
5 
5 
5 

4.  Забезпечити навчальні комп'ютерні 
комплекси загальноосвітніх навчальних 
закладів інтерактивними дошками, 
мультимедійними проекторами 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

7 
7 
7 
7 

0 
30 
30 
20 

5.  Забезпечити загальноосвітні навчальні 
заклади комп‟ютерною, мультимедійною та 
оргтехнікою 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

5 
5 
5 
5 

2 
20 
20 
20 

6.  Забезпечити навчальні   комп'ютерні 
комплекси загальноосвітніх навчальних 
закладів ліцензійними програмними 
продуктами  

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

7.  Забезпечувати усі дошкільні, загальноосвітні 
позашкільні навчальні заклади доступом до 
мережі Інтернет з використанням 
високошвидкісного широкосмугового  або 
супутникового підключення  

2011-2013  Відділ освіти райдержадміністрації, міська 
рада 

2011 
2012 
2013 

 

 12 
15 
15 

8.  Створити комп'ютерну мережу навчальних 
закладів, розробити та впровадити систему її 
інформаційного забезпечення з 
використанням автоматизованих системних 
комплексів "Заклад", "Управління освітою" 
районного рівня 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

9.  Придбати комп‟ютерну техніку та програмне 
забезпечення для організації навчання 
слухачів курсів підвищення кваліфікації за 
програмою "Intel® Навчання для 
майбутнього" (комп‟ютери, принтери, 
сканери, цифрову відеокамеру, 
мультимедійний проектор) 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 2 
10 
10 
20 

10.  Здійснювати інформаційну підтримку та 
навчально-методичне забезпечення 
навчальних закладів (електронні засоби 
навчального призначення, педагогічні 
програмні засоби) 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

11.  Створити єдину автоматизовану систему 
управління в навчальних закладах 

2012-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

12.  Сприяти створенню та використанню 
автоматизованого робочого місця керівників 
закладів освіти, психологів, учителів 

2012-2014  Відділ освіти райдержадміністрації, міська 
рада 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

13.  Створити єдину медіатеку повнотекстових 
електронних видань перспективного 
педагогічного досвіду  педагогічних 
працівників закладів освіти області 

  
2011-2014  

Відділ освіти райдержадміністрації    

14.  Здійснювати підготовку педагогічних 
працівників області до використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в 
контексті  інформаційно-навчального 
середовища 

  
2011-2014  

Відділ освіти райдержадміністрації    

15.  Здійснювати підготовку управлінських кадрів 
до використання інформаційно-
комунікаційних технологій у практичній 
діяльності  

  
2011-2014  

Відділ освіти райдержадміністрації    

16.  Ввести в районному методичному кабінеті 
посаду спеціаліста, який забезпечує 
впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій в системі освіти району 

  
2012  

Відділ освіти райдержадміністрації    

17.  Брати участь в обласному конкурсі 
“Інформаційні технології в освітньому 
просторі регіону” 

  
2011-2014  

Відділ освіти райдержадміністрації    

18.  Створити систему опорних установ для 
здійснення організаційного, методичного 
супроводу розвитку єдиного освітнього 
інформаційного простору з розподілом 
повноважень  

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

19.  Активізувати роботу щодо модернізації  Web-
сайтів відділу освіти, загальноосвітніх 
навчальних закладів, дошкільних навчальних 
закладів, позашкільних навчальних закладів, 
дитячого будинку, забезпечити їх інтеграцію 
до Web-порталу головного управління освіти 
та науки облдержадміністрації 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 2 
2 
2 
2 

20.  Ввести у відділі освіти, загальноосвітніх 
навчальних закладах посаду спеціаліста з 
обслуговування комп„ютерної техніки, 
відповідно до Типових штатних нормативів 

2012-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

21.  Забезпечити щорічну участь в обласному 
конкурсі на кращий Web-сайт 
загальноосвітніх навчальних закладів, 
дошкільних навчальних закладів, методичних 
кабінетів відділів, управлінь освіти 
райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст 
обласного значення) 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 1 
2 
2 
2 

   Усього:    
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Очікувані результати: 
– створення умов для забезпечення рівних можливостей одержання якісної освіти, розширення 

альтернативних форм її здобуття; 
– підвищення якості навчання в освітніх закладах області шляхом організації вільного доступу 

учнів і педагогічних працівників до високоякісних освітніх електронних бібліотек, навчальних 
матеріалів, навчально-методичних комплексів, цифрових інформаційних ресурсів; 

– впровадження комплексних інформаційних систем управління кадрами, фінансовими та 
матеріально-технічними ресурсами освіти, запровадження електронного документообігу та 
централізованої системи електронної пошти; 

– технічне оснащення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними інформаційно-
комунікаційними засобами навчання і ліцензійним базовим програмним забезпеченням за 
рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів; 

– забезпечення усіх загальноосвітніх навчальних закладів області можливістю доступу до мережі 
Інтернет з використанням глобальних інформаційних ресурсів; 

– впорядкування інформаційного обміну баз даних між закладами та установами освіти Київської 
області, району, автоматизація типових операцій, збору даних і статистичних звітів, що 
періодично формуються за визначеними формами; 

– створення умов для надання в оперативному режимі аналітичним службам, керівникам та 
іншим суб‟єктам педагогічного процесу інформації про стан і тенденції розвитку закладів освіти 
з актуальних напрямів освітньої діяльності. 

 
Проект „Медіанавчальне середовище ” 

 
Мета проекту: формування медійного простору освіти району як оптимального середовища 
співпраці дітей, батьків, педагогів та обов‟язкової умови створення відкритої школи 
Завдання проекту:  
- забезпечити рівний і безоплатний доступ всіх учасників навчально-виховного процесу до освітніх 

інформаційних потоків;  
- сприяти поширенню знань; 
- формувати навички аналітичного відбору потрібної інформації для забезпечення освітніх 

інтересів; 
- забезпечити консолідацію соціальних і наукових партнерів; 
- сприяти здійсненню відкритого контролю за діяльністю державних органів управління освітою та 

громадських інститутів освітньої політики; 
- забезпечити вивчення та реалізацію запитів (здійснення освітнього маркетингу) споживачів 

освітніх послуг району; 
- реалізувати місію мас-медіа у процесі формування національного європейського мислення і 

свідомості; 
- активізувати діяльність регіональних та місцевих мас-медіа. 
Пріоритети проекту: висвітлення та вирішення освітньо-педагогічних проблем через засоби 
масової інформації та мережу Інтернет. 
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Шляхи реалізації проекту 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

1.  Налагодити дієві зв‟язки із засобами масової 
інформації для забезпечення умов 
формування медійного простору освіти 
району 

До 2012  Відділ освіти райдержадміністрації    

2.  Запровадити практику проведення інтернет-
конференцій, відео, телеконференцій і відео-, 
телезустрічей для обміну інформацією про 
форми та методи управління освітою, нові 
освітні технології  

З 2011  Відділ освіти райдержадміністрації 2011  3,0 

3.  Розробити і запровадити низку медіа-
проектів освітнього спрямування в різних 
типах засобів масової інформації: 
 “Освітня телеконсультація”; 
  „Телерепетитор”; 
 “Освітній форум”;  
 “Творча Сквирщина презентує”;  
 “День відкритих дверей”  

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

4.  Запровадити на рівні регіональних  
електронних засобів масової інформації  
випуск радіопрограм з метою висвітлення 
професійної діяльності вчителя, його ролі у 
формуванні громадянського суспільства 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації, редакція 
«Вісника Сквирщини», радіостудія «Шанс» 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

5.  Розробити та запровадити в окремих 
навчальних закладах району пілотний курс 
“Медіа-школа” для школярів, професійно 
зорієнтованих на журналістський фах; 
організувати допрофільну підготовку 
майбутніх журналістів, фотографів, 
операторів і телеведучих, менеджерів, 
спеціалістів по рекламі тощо 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

6.  Організувати навчання вчителів-
предметників методам практичного 
застосування мультимедійних технологій у 
навчальному процесі; започаткувати систему 
діючих семінарів “Використання медіа-
ресурсів у навчально-виховному процесі” 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

7.  Проводити конференції, “круглі столи”, 
семінари з обміну досвідом по розробці та 
використанню інформаційних та 
мультимедійних технологій 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

8.  Сприяти відродженню у навчальних закладах 
району шкільного радіомовлення 

2012-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

   Усього:    
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Очікувані результати:  
- розширення формату співпраці дітей і дорослих у процесі творчого перетворення та 

покращення спільного життєвого середовища;  
- формування у школярів навички адекватного розуміння медіатекстів, критичного 

ставлення до медіа;  
- оновлення змісту громадянського виховання молоді в умовах інформатизованого світу;  
- створення сучасного освітнього середовища для формування творчих особистісно 

зорієнтованих підходів в освіті; 
- об‟єднання матеріальних та інтелектуальних ресурсів усіх об‟єктів освіти; 
- пропагування ідей добра, справедливості, гарантій прав на життя, захисту громадян і їх 

свобод; 
- вивчення, узагальнення та поширення медіадосвіду; 
- паритетність взаємозв‟язків і стосунків, повноту і своєчасність інформації, її обміну. 

 
 
Розділ Х. Педагогічне партнерство 

 
Проект „Освіта без кордонів” 

 
Мета проекту: налагодження освітніх контактів, співпраці у міжнародних програмах і 
проектах, активізації партнерських зв‟язків між освітянами різних країн. 
Завдання проекту:  
– забезпечити дієву організаційну, методичну підтримку комплексних змістовних програм 

регіонального та міжнародного освітнього партнерства; 
– сприяти тісній співпраці міських навчальних закладів із закладами освіти сільської 

місцевості району в розбудові і модернізації національної освіти, утвердженні єдності 
освітнього простору України; 

– налагодити міжнародне і міжрегіональне співробітництво з метою обміну та поширення 
педагогічного досвіду; 

– розширювати міжнародне співробітництво у сфері новітніх педагогічних технологій; 
– посилювати інтеграційні зв‟язки з вітчизняними та зарубіжними науково-дослідницькими 

установами, закладами освіти; 
–  проводити міжнародні науково-практичні конференції, симпозіуми, семінари, тренінги, 

круглі столи, Інтернет-конференції, вебінари; 
– удосконалювати форми й методи партнерської співпраці; 
– залучати учнів та педагогів району до участі у міжнародних освітніх проектах, програмах  

та конкурсах. 
Пріоритети проекту: набуття учасниками навчально-виховного процесу району освітніх 
компетентностей, які забезпечать їм конкурентоспроможність на європейському та світовому 
ринку праці. 
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Шляхи реалізації проекту 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

1.  Забезпечити вивчення та поширення 
зарубіжного досвіду у сфері підготовки 
вчителів, їх професійного вдосконалення: 
 інформування педагогічної громадськості 

про зарубіжні освітні системи; 
 сприяння навчально-методичному 

забезпеченню викладання предметів 
української мови за кордоном; 

 налагодження співпраці  з міжнародними 
фондами і програмами, участь у 
проведенні міжнародних наукових 
конференцій, семінарів, симпозіумів; 

 сприяння участі педагогічних та науково-
педагогічних працівників у заходах, що 
проходять за кордоном 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації   Місцевий 
бюджет 

2.  Сприяти укладанню угод про співробітництво 
між загальноосвітніми навчальними 
закладами області та навчальними 
закладами інших держав 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації    

3.  Створювати умови для участі учнів та 
вчителів закладів освіти у міжнародних 
програмах, конференціях, семінарах, 
конкурсах. 
 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

4.  Сприяти участі шкіл району в роботі Асоціації 
закладів нового типу України  

2008-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

5.  Сприяти  реалізації програми “Акт у 
підтримку свободи - Програма обміну 
майбутніх лідерів” по відбору кращих учнів-
знавців англійської мови для навчання за 
кордоном 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

6.  Сприяти залученню учнів і педагогів району 
до участі в міжнародних заочних олімпіадах з 
іноземних мов, творчих конкурсах, 
конференціях, проектах, зустрічах тощо 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

7.  Здійснювати міжнародні навчальні обміни 
учнями, забезпечувати їхню участь у 
міжнародних конкурсах, проектах, 
конференціях 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

8.  Ініціювати укладення угод та меморандумів 
про співробітництво в галузі освіти з 
регіональними органами управління освітою  
різних рівнів зарубіжних держав 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

   Усього:    
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Очікувані результати:  
- підвищення рівня та якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах району 

через поширення прогресивного міжнародного досвіду; 
- налагодження безпосередніх контактів і партнерських зв‟язків між навчальними 

закладами району та закордонними українськими школами й освітніми центрами 
зарубіжжя; 

- зростання рівня поінформованості педагогів району щодо європейського освітнього 
простору; 

- набуття педагогами та учнями нових компетентностей, які забезпечать їм 
конкурентоспроможність. 

 
 
Розділ ХI. Матеріально-технічне забезпечення 

 
Проект „Оновлена школа” 

 
Мета проекту: забезпечення в навчальних закладах належних умов для навчання і 
виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог 
Завдання проекту:  

- провести комплекс енергозберігаючих заходів по утепленню фасадів, заміні вікон; 
- провести заміну або зміцнення дерев‟яних перекриттів з урахуванням сучасних 

технологій. 
- забезпечити у закладах освіти, які розташовані у приміщеннях, що мають значний 

строк експлуатації, належні умови для навчання відповідно до сучасних санітарно-
гігієнічних, педагогічних, технічних вимог. 

- поліпшити умови експлуатації та утримання будівель загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів освіти району; 

- забезпечити належний стан шкільних дахів, їх безпечну експлуатацію та збереження; 
- поліпшити умови експлуатації та утримання будівель загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів; 
- виконати капітальні ремонти за новітніми технологіями, які передбачають тривалий 

гарантійний термін експлуатації; 
- забезпечити навчальні заклади району сучасними меблями відповідно до санітарно-

гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для 
організації навчально-виховного процесу, забезпечення в першу чергу необхідними 
шкільними меблями учнів 6 - річного віку; 

- забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних вимог 
безпечні умови для навчання  та життєдіяльності в закладах освіти; 

- вжити додаткових заходів щодо збільшення частки спеціальних коштів за рахунок 
благодійних внесків, здачі в оренду приміщень, які не використовуються, надання 
платних послуг.   

Пріоритети проекту: здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази 
освітніх закладів. 
 



 

 

78 

Шляхи реалізації проекту 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

1.  Завершити оформлення Державних актів на 
право користування земельними ділянками 
кожного навчального закладу  

2012-2014 Відділ освіти райдержадміністрації,  
міська рада, сільські ради 

2011 
2012 
2013 
2014 

 10 
30 

100 
100 

2.  Проводити технічний аналіз стану приміщень 
навчально-виховних та позашкільних закладів 

Постійно Відділ освіти райдержадміністрації    

3.  Проводити планові  ремонтні роботи фасадів, 
покрівель навчальних закладів. Зокрема: 
фасаду спортивної школи 
фасаду Сквирської ЗОШ №2; 
фасаду районного центру дитячо-юнацької 
творчості; 
покрівлі навчального корпусу для дошкільників 
Рудянського НВО; 
покрівлі Оріховецького НВК 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 150 
400 
500 
500 

 

4.  Провести ремонт спортивних майданчиків, 
огорож, асфальтного покриття    загальноосвітніх 
навчальних закладах 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 15 
50 

100 
100 

 

5.  Провести ремонти спортивних залів (Дуліцький 
НВК, Оріховецький НВК, Рогізнянський НВК, 
Великополовецький НВК), майстерень 
навчальних закладів 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністарції 2011 
2012 
2013 
2014 

 40 
100 
100 
200 

6.  Регулярно проводити заміну та оновлення 
шкільних меблів 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

10 
10 
10 
10 

50 
100 
100 
200 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

7.  Придбати спортивний інвентар для організації 
фізичного виховання школярів загальноосвітніх 
та дошкільних  навчальних закладів 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації, міська 
рада 

2011 
2012 
2013 
2014 

5 
5 
5 
5 

20 
20 
40 
40 

8.  Проводити в загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладах оновлення технологічного 
обладнання 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

5 
5 
5 
5 

40 
40 
50 
50 

9.  Проводити розчистку та вирубку аварійних дерев 
на території закладів освіти, за погодженням з 
відповідними службами 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 
 

2 
2 
2 
2 

10.  Проводити ремонт вимощення, укріплення вікон 
цокольних приміщень  навчальних закладів 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 10 
10 
15 
15 

11.  Провести заміну вікон на металопластикові 
навчальних закладів (Сквирської ЗОШ №2, 
Сквирського НВК, ліцею, Оріховецького НВК, 
Горобіївського НВК, Шамраївського НВК, 
Пустоварівського НВК, навчального корпусу 
дошкільної групи Рудянського НВК, Дуліцького 
НВК, районного центру дитячої та юнацької 
творчості та ін.) 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 100 
300 
400 
400 

12.  Провести добудову, ремонт чи реконструкцію 
внутрішніх туалетів загальноосвітніх навчальних 
закладів, зокрема: Сквирської ЗОШ №3, 
Сквирського ліцею, Кривошиїнського НВО, 
Шамраївського НВК, Самгородоцької ЗОШ, 
Пустоварівського НВК, Оріховецького НВК, 
Горобіївського НВК та ін. 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 250 
300 
400 
400 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

13.  З метою оптимізації мережі закладів освіти 
сприяти будівництву, проведенню капітальних 
ремонтів приміщень, реконструкції, добудови (в 
тому числі навчально-виховних об‟єднань 
дитячий „садок-школа” ) 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

37000 
20000 

 

200 
500 
500 
500 

14.  Забезпечувати загальноосвітні навчальні заклади 
довідковою літературою, демонстраційними 
таблицями, дидактичними матеріалами, 
інструментами, приладами, моделями, 
технічними засобами навчання відповідно до 
Переліку навчально-наочних посібників та 
лабораторного обладнання, рекомендованого 
Міністерством освіти і науки України  

2010-2012  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 30 
70 

100 
100 

15.  Здійснювати ремонт та оновлення комп'ютерної 
техніки у навчальних закладах області 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 50 
70 

100 
100 

16.  Забезпечувати комп'ютерною, мультимедійною та 
оргтехнікою загальноосвітні навчальні заклади 
району 

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

5 
5 
5 
5 

30 
30 
50 
50 

17.  Проведення щорічних замірів опору ізоляції в 
навчальних закладах району, забезпечення їх 
вогнегасниками, пожежними щитами 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 25 
35 
45 
45 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Термін  
виконання 

(роки) 

Виконавець Рік Очікуване 
фінансування (у тис. 

грн.) 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

18.  Проведення поточного ремонту та гідрохімічної 
очистки систем опалення навчальних закладів, 
ремонту та заміни котельного обладання 
(Сквирська ЗОШ №3, навчальний корпус для 
дошкільників Рудянського НВО,  Шамраївский 
НВК, Кам‟яно-Гребельський НВК, Дуліцького НВК 
та ін.) 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 140 
300 
200 
200 

19.  Будівництво міні-котелень Тхорівського НВК, 
Дуліцького НВК 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації 2011 
2012 
2013 
2014 

 125 
200 

20. З Забезпечити безплатним підвозом до місця 
навчання і назад  учнів, які проживають у 
сільських населених пунктах, на території яких 
немає  загальноосвітніх навчальних закладів 
відповідного ступеня. Здійснювати педагогічний 
супровід у дорозі зазначеної категорії учнів  

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

21.  Забезпечити безплатним підвозом до місця 
роботи і назад педагочних працівників, які 
працюють у навчальних закладах сільської 
місцевості 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

   Усього:    
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Очікувані результати:  
- забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних 

вимог безпечних та комфортних умов навчання та життєдіяльності в навчальних 
закладах освіти; 

- оновлення  матеріально-технічної бази освітніх закладів області. 
 


