
       Додаток 1 до рішення сесії   

       №1087-24/VII від 26.02.2019 р. 

   

Програма розвитку освіти  

Вакулівської сільської ради на 2019-2021 роки 

 

                                                      І. Вступ 

 Програма розвитку освіти Вакулівської сільської ради на  2019-2020 роки  

(далі -  Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про охорону дитинства», Указів Президента України  від 26.06.2013 № 

344/2005 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року», від 30.09.2010 № 927/2010 «Про  заходи щодо розвитку системи 

виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 686-р «Про 

затвердження  плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти 

в Україні на період до 2021 року», 

Програма визначає концептуально головну мету і завдання розвитку освіти 

на період 2019-2021 років, конкретизує шляхи, механізми, терміни  та перелік 

основних заходів з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані 

обсяги фінансового забезпечення виконання. Програма має відкритий характер і 

може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством 

порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться суттєві зміни в 

законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній 

соціально-економічній ситуації в регіоні, що вимагатимуть відповідного 

безпосереднього реагування системи освіти області. Програма передбачає 

взаємодію з діючими регіональними програмами з питань освіти, дитинства, 

молоді. 

 

          Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Основним ціннісним виміром якості сучасної освіти  повинні стати 

можливості тих, хто  її здобув, мати такий рівень інформованості, 

умотивованості до власного розвитку і постійної освіти, здатності творчо 

мислити, громадянської активності і відповідальності, мобільності, гнучкості, 

щоб успішно будувати власне життя і ефективно діяти в глобальному 

середовищі, вносити свідомий вклад у піднесення конкурентноздатності країни 

в європейському і світовому просторі. Створення і розвиток умов доступності 

для населення зазначеної якості освіти є гострою сьогоденною і стратегічною 

потребою.  

 

 Мета Програми 

 

Мета програми - забезпечення умов рівної доступності для населення  

сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним 

запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям; створення 

належних умов для навчання та комфортного перебування дітей у навчальних 



закладах, забезпечення якісного функціонування навчального процесу та 

збереження здоров’я дітей шляхом поновлення обладнання та навчально – 

методичного забезпечення навчальних кабінетів, шкільних меблів, 

технологічного обладнання  їдалень дошкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладів, організації харчування, придбання спортивного інвентаря та 

обладнання  відповідно до санітарно-гігієнічних правил та норм, приведення у 

відповідність систем протипожежного захисту об’єктів навчальних закладів  

відповідно з вимогами нормативно-правових актів, норм і правил. 

 ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ПРОГРАМИ Є: 

 

 Створення єдиного освітнього простору; 

 створення єдиної системи виховної роботи; 

 забезпечення рівного доступу осіб до  освіти; 

 створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти; 

 впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, 

поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного 

розвитку особистості, а також допрофесійного навчання незалежно від 

місця їх проживання. 

 розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація 

освітніх інновацій, що суттєво поліпшують результати навчально- 

виховного процесу; 

 концентрація та ефективне використання наявних матеріально-технічних 

ресурсів ,їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів 

(вихованців) 

 подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних  закладів 

усіх типів і форм власності з одночасним розвитком ресурсного 

забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення 

освітнього середовища; 

 управлінське і науково-методичне забезпечення розбудови інноваційних 

моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та 

компетентнісного підходу; 

 пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, 

спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних 

актуальним завданням розбудови суспільства  в Україні і її інтеграції в 

європейський простір та світове співтовариство. 

 

Очікувані результати виконання Програми 

 

1. Забезпечення для населення державних гарантій доступності та рівних 

можливостей отримання повноцінної освіти незалежно від місця проживання і 

матеріального статку; безоплатності повної загальної середньої освіти в межах 

державних стандартів.  

2. Досягнення нової сучасної якості дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти з варіативною соціальною адресністю умов її здобуття 

відповідно до запитів та можливостей споживачів освітніх послуг; максимальне 



наближення навчання і виховання кожного учня  до їх сутності, здібностей та 

особливостей. 

3. Забезпечення умов здобуття освіти в умовах, що гарантують здоров’я, 

захист прав особистості учнів  в освітньому процесі, їх психологічну і фізичну 

безпеку. 

4. Упровадження технологій управління системами освіти сільських 

регіонів на новій методологічній основі перерозподілу та консолідації 

фінансових, кадрових та матеріальних ресурсів розвитку освіти. 

5. Забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження  

прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів 

організації навчально-виховного процесу в усіх ланках освіти. 

 6. Досягнення якісних змін інформаційних потоків та комунікацій в усіх 

ланках системи освіти, в освітньому процесі та в управлінні; застосування 

сучасних технологій створення баз даних про освіту та освітні середовища, 

оперативного збору, обробки і обміну інформацією. 

 7. Піднесення соціального статусу і професіоналізму педагогічних 

працівників; приведення змісту фундаментальної, психолого-педагогічної, 

методичної, інформаційно-технологічної практичної та соціально-гуманітарної 

підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників у відповідність 

до вимог інформаційно-технологічного суспільства і змін, що відбуваються у 

соціально-економічній, духовній та гуманітарній сферах; орієнтація підготовки 

та перепідготовки педагогічних кадрів на інноваційні підходи до освіти, 

упровадження  сучасних форм, методів і технологій, вибудовування 

демократичних комунікацій, ділового партнерства, визнання унікальної цінності 

особистості учасників освітнього процесу в навчальних закладах. 

Основним узагальнюючим результативним чинником виконання 

Програми  має стати збалансована відповідність: 

якості освітнього процесу в навчальних закладах відповідно до цілей і 

стандартів освіти в державі; 

 задоволеності очікувань учасників процесу освіти від якості наданих  

закладами освіти послуг. 

створенні комфортних соціально-психологічних умов діяльності для всіх 

учасників освітнього процесу, що ґрунтуватимуться на впровадженні в життя 

колективів навчальних закладів ідей людиноцентризму; 

досягненні ефективної моделі управління якістю освіти в регіоні на 

підставі розбудови системного моніторингу стану та результатів 

функціонування і розвитку системи освіти на всіх рівнях, адаптивності 

управління, прийнятті ефективних управлінських рішень за результатами; 

відповідності державним стандартам, конкурентноздатності здобутої 

випускниками навчальних закладів освіти незалежно від  їх соціального статусу, 

фізичних та особистих можливостей. 

       

         Напрями діяльності та заходи Програми 

          

          Розділ І. Дошкільна освіта 

 

Мета: 



 реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і 

державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти; 

 забезпечення умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти; 

збільшення відсотка охоплення дітей дошкільними навчальними 

закладами; 

підвищення якості підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів; 

зміцнення матеріально – технічної бази дошкільних навчальних закладів. 

         

         Основні завдання 

1.Забезпечити право дитини на доступність і безоплатність здобуття 

якісної дошкільної освіти. 

2.  Створити умови для особистісного зростання кожної дитини з 

урахуванням її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та 

фізичних особливостей. 

3. Зберегти та розширити мережу дошкільних навчальних закладів 

району.. 

4. Забезпечити належний стан матеріально-технічної бази дошкільних 

начальних закладів. 

5. Модернізувати зміст дошкільної освіти згідно вимог Базової програми 

розвитку дитини дошкільного віку, програм розвитку дітей старшого 

дошкільного віку «Впевнений старт» (для дітей 5-ти річного віку), 

«Українське довкілля». 

6.Удосконалити  навчально-методичне забезпечення дошкільних 

навчальних закладів, сприяти виданню науково-методичної літератури, 

навчально-методичних посібників для педагогів дошкільних навчальних 

закладів. 

7. Розширити форми та методи   роботи з батьками. 

8.Удосконалити методичне навчання та зміст підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів. 

  

                                  Основні заходи 

 

№     

№   № 

п/п 

 

 

      Зміст заходу 

 

Термін 

виконанн

я 

 

Виконавці 

1             2     3      4 

    

1. Забезпечити подальший розвиток 

мережі дошкільних навчальних 

закладів.   

2019 -

2021 роки 

Відділ освіти Вакулівської 

сільської ради                                                      

3. Вжити заходів щодо охоплення 

дошкільною освітою 100% дітей 

відповідного віку, забезпечити 

стовідсоткове охоплення дошкільною 

освітою дітей 5-ти річного віку  

2019-2021 

роки 

Відділ освіти Вакулівської 

сільської ради                                                      



4. Створити умови для особистісного 

зростання кожної дитини з 

урахуванням її задатків, нахилів, 

здібностей, індивідуальних психічних 

та фізичних особливостей  

2019-2021 

роки 

 Відділ освіти 

Вакулівської сільської 

ради                                                      

5. Створити належні умови для розвитку 

інклюзивної  та спеціальної 

дошкільної освіти, надавати 

соціально-педагогічну підтримку 

дітям з обмеженими фізичними 

можливостями для адаптації серед 

однолітків 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти Вакулівської 

сільської ради                                                      

6. Забезпечити належний стан 

матеріально-технічної бази 

дошкільних навчальних закладів, 

створення в них розвивального 

освітнього середовища 

2019-2021 

роки 

 

 

7. Здійснити системні заходи з метою 

забезпечення дошкільних навчальних 

закладів комп’ютерною технікою, 

підключення їх до мережі Інтернет 

2019-2021 

роки 

 Відділ освіти 

Вакулівської сільської 

ради                                                      

8. З метою вдосконалення системи 

підготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників дошкільних 

навчальних закладів: 

проводити семінари для педагогічних 

працівників дошкільних навчальних 

закладів; 

організувати роботу педагогічних 

працівників дошкільних навчальних 

закладів за обласним інтеграційним 

проектом «Базова програма - простір 

творчого використання інноваційних 

технологій» 

2019-2021 

роки 

 Відділ освіти 

Вакулівської сільської 

ради                                                      

11. Забезпечити вивчення та поширення 

кращого досвіду роботи з дошкільної 

освіти: 

провести конкурс «Сучасний 

дошкільний навчальний заклад. 

Освітні технології»; 

організовувати  семінари-засідання 

творчих угрупувань з актуальних 

питань розвитку професійної 

компетентності педагогів дошкільних 

2019-2021 

роки 

 Відділ освіти 

Вакулівської сільської 

ради                                                      



навчальних закладів як умови 

успішного впровадження Базової 

програми «Я у Світі» 

Розділ ІІ. Загальна середня освіта 

 

Проект «Рівний доступ до якісної освіти» 

 

Мета:  

забезпечення рівних умов доступності і безоплатності здобуття якісної 

повної загальної середньої освіти для населення району; 

 піднесення ролі загальної середньої освіти в здатності молодого 

покоління, що її здобуло, повноцінно жити і бути успішним у новому світі, 

адекватно реагувати на зміни, постійно самовдосконалюватися. 

       

 Основні  завдання  

 1. Якісний розвиток варіативної мережі загальної середньої освіти, 

реструктуризація її інфраструктури, форм навчання (у тому числі дистанційного) 

у напрямі створення умов рівного доступу для жителів кожного населеного 

пункту. 

 2. Розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-

технічного оснащення освітнього процесу в кожному загальноосвітньому 

навчальному закладі; забезпечення широкого доступу до інформаційних 

ресурсів Інтернету. 

3. Перехід до нових практик орієнтованих технологій загальної середньої 

освіти, заснованих на компетентнісному підході та зорієнтованих на особисті 

досягнення кожного школяра; вирівнювання якості освіти в усіх 

загальноосвітніх навчальних закладах регіону за рахунок озброєння вчителів 

інноваційними технологіями освіти та ефективними методами об’єктивної 

оцінки якості освіти школярів; зняття проблем, пов‘язаних із якістю підвезення 

на навчання учнів, що проживають за межами пішохідної доступності до 

навчальних закладів. 

 4. Відпрацювання нових моделей (у тому числі освітніх округів) 

ефективного використання наявних матеріально-технічних, кадрових, 

навчально-методичних, інформаційних та інших ресурсів загальної середньої 

освіти в кожному районі, місті, виходячи зі специфічних особливостей 

регіональних соціально-економічних умов та освітніх потреб учнів. 

 

Основні заходи  

№     

№   №  

п/п 

 

 

      Зміст заходу 

 

Термін 

виконання 

 

Виконавці 

1. Дослідити мережу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів  в контексті стану і 

перспектив демографічної  

ситуації у районі.  

2019-2021 

роки 

Відділ освіти 

Вакулівської сільської 

ради 



2. Вивчити можливості і доцільність 

вторинного використання 

шкільних приміщень, розширення 

на їх базі сфери додаткових 

освітніх та інших послуг не 

заборонених чинним 

законодавством для населення   

2019-2021 

роки 

Відділ освіти 

Вакулівської сільської 

ради 

3. Забезпечити ефективну 

реконструкцію інфраструктури 

освіти, у тому числі шляхом 

створення та функціонування  

освітніх округів; здійснити 

перерозподіл ресурсів між 

навчальними закладами регіону 

для створення, за рахунок їх 

ефективного використання, нових 

освітніх можливостей для 

населення і піднесення якості 

освіти 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти 

Вакулівської сільської 

ради 

4. Створити та забезпечити 

ефективне функціонування 

локальних мереж, широке 

використання інформаційних 

ресурсів Інтернету  в освітньому 

процесі  навчальних закладів 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти Вакулівської 

сільської ради 

5. Здійснювати систематичне 

оновлення та модернізацію 

наявного парку комп’ютерної 

техніки 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти Вакулівської 

сільської ради 

6. Укомплектувати комп‘ютерну 

техніку навчальних закладів 

ліцензійним програмним 

забезпеченням 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти 

Вакулівської сільської 

ради 

7. Забезпечити реалізацію 

Всеукраїнського освітнього 

проекту «Формування та розвиток 

інформаційно-комунікаційної 

компетентності педагогів» щодо 

неперервного підвищення 

кваліфікації педагогів району в 

галузі інформаційно – 

комунікаційних технологій. 

2019 

-2021 роки 

Відділ освіти 

Вакулівської сільської 

ради  

    

8. Продовжити придбання 

обладнання та навчально – 

методичного забезпечення для 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти 

Вакулівської сільської 

ради  



предметних кабінетів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів Вакулівської сільської 

ради 

9. Поновлювати та удосконалювати 

матеріально – технічне 

забезпечення загальноосвітніх 

навчальних закладів за рахунок 

різних, не заборонених чинним  

законодавством джерел 

фінансування 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти 

Вакулівської сільської 

ради  

10 Забезпечити вивчення та 

поширення кращого досвіду 

роботи педагогічних працівників 

закладів загальної середньої  

освіти: 

Щороку проводити конкурс « 

Кращий учитель  Вакулівщини’’; 

організовувати  семінари-

засідання творчих угрупувань з 

актуальних питань розвитку 

професійної компетентності 

педагогів закладів освіти; 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти 

Вакулівської сільської 

ради 

11 Започаткувати та проводити 

конкурс для обдарованої молоді 

‘’Формуємо течію…’’ В рамках 

цього конкурсу передбачити 

кошти на фінансування 

туристичної поїздки закордон 

учасників конкурсу «Формуємо 

течію…» та супроводжуючих осіб, 

(начальні, ознайомчі, туристичні 

поїздки, обмін досвідом) за кордон 

та по території держави. 

(Положення про конкурс 

додається). 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти 

Вакулівської сільської 

ради 

Проект «Дитина з особливими потребами» 

 

Мета:  
реалізація державної політики щодо формування нової філософії 

ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, забезпечення їх 

конституційних прав і державних гарантій на здобуття якісної освіти в регіоні. 

          Основні завдання: 



1. Забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та 

підтримку дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку. 

2. Здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу 

дітей, які потребують особливої уваги, підтримки та корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, 

формування психологічних новоутворень. 

          3.  Забезпечення підготовки педагогічних кадрів до роботи з дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку. 

 

Основні заходи  

№     

№   № 

п/п 

 

 

      Зміст заходу 

 

Термін 

виконання 

 

Виконавці 

1             2     3      4 

1. Передбачати  систему заходів 

щодо запровадження у навчально-

виховний процес інклюзивного та 

інтегрованого навчання у 

дошкільних, загальноосвітніх 

навчальних закладах 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти 

Вакулівської сільської 

ради                                   

2. Вивчити питання щодо відкриття в  

районі   інклюзивних   класів для 

дітей з особливими освітніми 

потребами відповідно потребі 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти 

Вакулівської сільської 

ради                                  

3. Розробити та організувати 

виконання плану заходів 

психологічної служби району та 

районної  психолого-медико-

педагогічної комісії зі здійснення 

системного психолого-

педагогічного супроводу дітей 

дошкільного та шкільного віку, які 

навчаються в умовах інклюзивної 

освіти 

2017-2021 

роки 

Відділ освіти 

Вакулівської сільської 

ради                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


