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Про  затвердження  Програми  розвитку  та  функціонування  системи  освіти  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2018-2020 роки  

Відповідно  до  п. 16 ч. 1 статті  43 Закону  цкраїни  «Про  місцеве  самоврядування  
в  цкраїні», Закону  України  «Про  освіту», враховуючи  подання  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  області, висновки  та  рекомендації  
постійної  комісії  з  питань  освіти, науки, культури, духовності, історії, спорту  та  
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вирішила: 

1. Затвердити  Програму  розвитку  та  функціонування  системи  освіти  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  на  2018-2020 роки  (далі  - Програма), що  
додаеться . 

2. Рекомендувати  управлінню  фінансів  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  забезпечити  контроль  за  використанням  коштів  на  реалізацію  
Програми . 

3. Визнати  таким, що  втратило  чинність, рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  від  25.11.2014 року  №  463-39- VI «Про  затвердження  Програми  
розвитку  системи  освіти  Киево-Святошинського  району  на  2015-2020 року». 

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  освіти, науки, культури, духовності, історії, спорту  та  
туризму. 

Голова  ради 	 В. Е. Гедульянов  

м. Київ  
24 липня  2018 року  
N@ 436-28-VII 
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ПАСПОРТ  
Програми  розвитку  та  функціонування  системи  освіти  

Киево-Святашинськога  району  Київської  області  
на  2018-2020 роки  

Назва  Програма  розвитку  та  функціонування  системи  освіти  
Програми  Киево-Святошинського  району  Київської  області  

на  2018-2020 роки  
Tun Програми  Програма  розвитку  
Ініціатор  Киево-Святошинська  районна  державна  адміністрація  
розроблення  Київської  області  
Програми  
Підстава  для  Необхідність  удосконалення  системи  освіти  району, 
розробки  вироблення  нової  освітньої  стратегії  відповідно  до  
Програми  Концепції  «Нова  українська  школа» 
Нормативно - Конституція  України  
правова  база  Закони  України: 
Програми  - 	„Про  освіту" 

- 	„Про  дошкільну  освіту" 
- 	„Про  загальну  середню  освіту" 
- 	„Про  позашкільну  освіту" 
- 	„Про  фізичну  культуру  і  спорт" 
- 	„Про  наукову  і  науково-технічну  діяльність" 
- 	„Про  Національну  програму  інформатизації" 
- 	,,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" 
- 	„Про  захист  персональних  даних" 
- 	«Про  профспілки, їх  права  та  гарантії  діяльності». 

Указ  Президента  України: 
- 	від  30.09.2010 Ns 926/2010 „Про  заходи  щодо  забезпе- 

чення  пріоритетного  розвитку  освіти  в  Україні" 
Постанови  Кабінету  Міністрів  України: 

- 	від  06.05.2001 Ns 433 „Про  затвердження  Положення  
про  заклад  позашкільної  освіти" 

- 	від  20.04.2011 Ns462„Пpo затвердження  Державного  
стандарту  початкової  загальної  освіти" 

- 	від  21.02.2018 N2 87 «Про  затвердження  Державного  
стандарту  початкової  освіти» 

- 	від  23.11.2011 N2 1392 „Про  затвердження  
Державного  стандарту  базової  і  повної  загальної  
середньої  освіти" 
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від  29.03.2006 №  373 „Про  затвердження  Правил  
забезпечення  захисту  інформації  в  інформаційних, 
телекомунікаційних  та  інформаційно -
телекомунікаційних  системах" 

- від  13.07.2011 Ns 752 „Про  створення  Единої  
державної  електронної  бази  з  питань  освіти» 

- від  29.07.2009 N2 784 „Про  затвердження  nnauy 
заходів  щодо  створення  безперешкодного  життевого  
середовища  для  осіб  з  обмеженими  фізичними  
можливостями  та  інших  маломобільних  груп  
населення  на  2009-2015 роки  „Безбар 'ерна  Україна" 
(зі  змінами) 

- від  27.08.2010 Ns 777 „Про  затвердження  Положення  
про  освітній  округ" 

- від  і  3.07.201 і  N2752 „Про  створення  единої  державної  
електронної  бази  з  питань  освіти" 

- від  05.10.2009 N2 1124 „Про  затвердження  Положення  
про  центр  розвитку  дитини" 

- від  25.08.2004 Ns 109б  „Про  встановлення  розміру  
доплати  за  окремі  види  педагогічної  діяльності" 

-«Про  затвердження  Порядку  ведення  обліку  дітей  
шкільного  віку  та  учнів» Ns 684 від  13.09.2017; 

- від  і  5.08.201 і  N2 588 «Про  затвердження  Порядку  
організації  інклюзивного  навчання  у  загальноосвітніх  
навчальних  закладах» ; 

- від  12.07.2017 N2 545 «Про  затвердження  Положення  
про  інклюзивно-ресурсний  центр» 

- від  25.10.2005 Ns 823 «Про  запровадження  Порядку  
надання  одноразової  допомоги  дітям-сиротам  і  дітям, 
позбавленим  батьківського  піклування, після  
досягнення  1 8-річного  віку». 

Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України: 

- від  27.08.2010 Ns 1718-р  „Деякі  питання  військово- 
патріотичного  виховання  учнів  загальноосвітніх  
закладів  освіти" 

- від  14.12.2016 Ns 98-р  «Про  схвалення  Концепції  
реалізації  державної  політики  у  сфері  реформування  
загальної  середньої  освіти»; 

- від  13.12.2017 Ns 903-р  «Про  затвердження  плану  
заходів  на  2017-2029 рр. і  запровадження  Концепції  
реалізації  державної  політики  у  сфері  реформування  
загальної  середньої  освіти»; 



Накази  Міністерства  освіти  і  науки  України: 
- 	від  01.10.2010 Ns 912 „Пр0 затвердження  КОнцепції  

розвитку  інклюзивного  навчання" 
- 	від  30.08.2005 N2 432/496 „Про  удосконалення  

організації  медичного  обслуговування  дітей  у  
дошкільному  навчальному  закладі" 

Розробник  Відділ  освіти  Киево-Святошинської  районної  державної  
Програми  адміністрації  Київської  області  (далі  — Відділ  освіти) 
Керівник  Івашко  М.М. — начальник  Відділу  освіти  
авторського  
колективу  
Учасники  Відділ  освіти, районний  методичний  центр, органи  
програми  місцевого  самоврядування , заклади  освіти, районний  

навчально-методичний  
центр  практичної  психології, комунальна  установа  
«Інклюзивно -ресурсний  центр  Киево-Святошинського  
району  Київської  області», громадські  організації, 
батьківська  громадськість . 

Мета  Створення  умов  для  розвитку  доступної  та  якісної  освіти  
Програми  відповідно  до  вимог  суспільства . 

Забезпечення  ефективного  управління  системою  освіти  
району. 
Підготовка 	компетентного 	випускника, 	успішного  
громадянина . 

Завдання  Розвивати  дошкільну, позашкільну  та  загальну  середню  
Програми  освіту. 

Сприяти  розвитку  механізмів  державно-громадського  
регулювання . якості  освіти  району  шляхом: 
- чіткої  координації  діяльності  державних  органів  
управління  освітою  та  громадських  інститутів  освітньої  
ПОЛІТИКИ; 
- урізноманітнення  форм  безперервної  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. 
Забезпечити  економічні  і  соціальні  гарантії  для  
професійної  самореалізації  педагогічних, науково- 
педагогічних  працівників, підвищення  їх  соціального  
статусу, професійного  та  загальнокультурного  рівня, 
фахової  майстерності . 
Розвивати  профільність  навчання. 
Запроваджувати  освітні  інновації, інформаційно - 



комунікаційні  технології . 
Створювати  сприятливі  умови  для  пошуку, підтримки  та  
розвитку  обдарованих  дітей  і  молоді. 
Забезпечити  підтримку  дітей  і  молоді  з  особливими  
потребами. 
Формувати  в  учнівської  молоді  потребу  в  здоровому  
способі  життя, розвивати  дитячий  та  юнацький  спорт  і  
туризм. 
Забезпечити 	консолідацію 	та  взаемодію 	соціальних 	і  
наукових 	партнерів  з 	метою 	інтенсифікації  розвитку  
системи  освіти  району. 
Створити 	умови 	для 	набуття 	молодим 	поколінням  
позитивного 	европейського 	досвіду, 	демократичної  
поведінки  та  комунікативної  взаемодії . 
Розвивати  міжрегіональне  та  міжнародне  партнерство . 
Привести  матеріально -технічний  стан  закладів  освіти  та  
освітніх  установ  до  потреб  модернізації  галузі. 

Структура  Загальні  положення  Програми. 
Програми  Розділи  Програми. Проекти. 
Терміни  2018-2020 роки  
реалізації  
Фінансування  У  межах  бюджетних  видатків  на  освіту. 
Програми  Кошти  інших  джерел, не  заборонені  чинним  

законодавством. 
Ресурсне  Розробка  та  реалізація  механізмів  залучення  додаткових  
забезпечення  фінансових  та  матеріальних  ресурсів  (цільових  соціальних  
Програми  проектів, інвестицій, благодійних  внесків  тощо); 

підвищення  ефективності  використання  бюджетних  та  
позабюджетних  коштів; прозорість  використання  фінансів  
у  системі  освіти  району. 

Очікувані  Забезпечення  умов  для  розвитку  доступної  та  якісної  
результати  системи  освіти  Киево-Святошинського  району  Київської  
Програми  області 	відповідно 	до 	вимог 	суспільства, 	запитів  

особистості  та  потреб  держави. 
Контроль, Системний  моніторинг  реалізації  Програми  та  її  
корекція  та  фінансування; участь  батьків  і  громадськості  у  
оцінювання  незалежному  оцінюванні  якості  освіти. 
Програми  
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Загальні  паложення  Програми  

Підготовка  Програми  розвитку  та  функціонування  системи  освіти  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  на  2018-2020 роки  (далі  — Програма) 
зумовлена  стратегічним  розвитком  України  в  Европейське  співтовариство, 
процесами  модернізації  національної  системи  освіти  в  Україні, підвищенням  ролі  
регіонального  компонента, забезпеченням  наступності  та  неперервності  в  її  
розвитку. 

Загальна  спрямованість  модернізації  освіти  району  полягае  у  приведенні  її  
у  відповідність  до  европейських  стандартів, потреб  сучасного  життя, цілеспрямо- 
ваної  оріентації  на  задоволення  запитів  жителів  району  у  якісній  та  доступній  
ОСВ1Т1. 

Стратегічний  курс  суспільства  на  посилення  ролі  регіонів  у  регулюванні  
суспільного  життя  та  соціально-економічного  розвитку  зумовлюе  переоцінку  
традиційних  факторів  регіонального  розвитку, у  тому  числі  й  переосмислення  
функції  освіти, набуття  нею  першочергового  значення  як  рушійної  сили  
позитивних  суспільних  змін  в  районі. Виважена  та  гнучка  районна  освітня  
політика  мае  успішно  реалізовуватися  через  Програму  розвитку  освіти, що  своею  
спрямованістю  і  змістом  відповідае  районним  економічним, соціокультурним  
умовам  і  перспективам  їх  розвитку. 

OCHOBHiLM ціннісним  виміром  якості  сучасної  освіти  в  районі  е  
особистість , здатна  успішно  будувати  власне  життя  і  ефективно  діяти  в  
глобальному  середовищі, вносити  свідомий  вклад  у  піднесення  
конкурентноздатності  країни  в  европейському  і  світовому  просторі . 

Програма  визначае  стратегічні  пріоритети  розвитку  освіти  району, 
створення  в  районі  освітнього  середовища, що, задовольняючи  запити  в  якісній  
освіті  населення  Киево-Святошинського  району  Київської  області, водночас  
інтегруватиметься  в  единий  державний  освітній  простір, відповідатиме  
міжнародний  критеріям  освіти. Програма  започатковуе  організаційні  шляхи  її  
реалізації, обrрунтовуе  ресурсні  потреби, скеровуе  педагогічну  спільноту  до  
реалізації  ціннісних  пріоритетіВ  Особистості, суспільства, держави. 

За  структурою  Програма  е  комплексом  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, суцасні  світові  тенденції  
глобалізації, розвиток  науково-інформаційних  технологій, досягнення  в  галузі  
педагогічних  новацій. 

Провідна  ідея  Програми  - якісна  освіта  через  відкритий  доступ, 
оптимальність  використання  ресурсів, комфортність  учасників  навчально- 
виховного  процесу. 

Meina Програми  : 

- 	 створення  умов  для  розвитку  доступної  та  якісної  освіти  
відповідно  до  вимог  суспільства; 

- 	 забезпечення  ефективного  управління  системою  освіти  району; 
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- 	 підготовка  компетентного  випускника, успішного  громадянина  
України. 

Концептуальні  пріоритетnті  прогрсгЛси: 

Підвищення  якості  освіти: 
- підвищення  якості  навчально-виховного  процесу  відповідно  до  цілей  і  

державних  стандартів  освіти; 
- прогнозування  і  стратегія  розвитку  мережі  закладів  освіти  району; 
- задоволення  освітніх  потреб  жителів  району; 
- підвищення  якості  системи  освіти  в  усіх  її  складових. 
Розвиток  оздоровчої  функції  освіти: 
- формування  здоров'язбережувального  та  здоров'яформуючого  освітнього  

середовища  в  закладах  освіти; 
- оптимізація  та  осучаснення  діяльності  закладів  освіти  щодо  формування  

позитивної  мотивації  на  здоровий  спосіб  життя  в  учасників  навчально- 
виховного  процесу; 

- забезпечення  медико-психологічного  супроводу  організації  навчально- 
виховного  процесу; 

- надання  пріоритетності  профілактичній  та  просвітницькій  роботі  щодо  
особливо  небезпечних  інфекційних  захворювань  (ВІЛІСНІДу, туберкульозу  
тощо), тютюнокуріння, вживання  наркотичних  та  психотропних  речовин, 
безпечної  поведінки  учнів; 

- залучення  закладів  освіти  до  роботи  в  режимі  «Школа  сприяння  здоров'ю»; 
- створення  безпечних  умов  життедіяльності  закладів  освіти. 
Інноваційні  технології: 
- впровадження  нових  організаційних  форм  навчального  процесу  на  основі  

інноваційних  програм; 
- застосування  інформаційно -комунікаційних  технологій  у  навчально- 

виховному  процесі; 
- використання  сучасної  навчальної  техніки, комп'ютерних  засобів  і  

технологій . 
Відповідність  педагогів  сучасним  вимогам : 
- оволодіння  педагогами  інформаційно -комунікаційними  технологіями  

навчання; 
- розвиток  тьюторства, підготовка  педагогів  до  нових  ролей  фасилітатора  і  

модератора  навчально-виховного  процесу; 
- забезпечення  соціального  захисту, створення  і  реалізація  системи  заходів, що  

гарантують  права  працівників  освіти. 
Інтеграція  і  партнерство: 
- варіативність  освітніх  програм; 
- розробка  нових  програм  та  навчальних  посібників  (дистанційної, 

компенсуючої, додаткової, інклюзивної, спеціальної  освіти;); 

- інтеграція  освіти  району  в  обласний, всеукраїнський, европейський, 
міжнародний  освітній  простір . 



Менеджмент  в  управлінні: 
- впровадження  громадського -державного  управління  навчальними  закладами; 
- посилення  механізмів  прогностичного  управління  на  основі  моніторингових  

досліджень; 
- використання  інноваційного  менеджменту  в  управлінні  розвитком  освіти  

району. 

Шляхи  реалізації  стратегічних  наиря~иів  розвиіnку  освіти  району  
передбачають  моделювання: 

- оптимальної  мережі  закладів  освіти, 
- единого  освітнього  простору  району, 
- управлінського, науково-методичного, психологічного  супроводу  навчально- 

виховного  процесу  за  новітніми  досягненнями  педагогічної  науки  і  практики; 
забезпечення: 

- відкритого  доступу  до  навчальних  ресурсів, інформаційних  джерел, 
- вільного  вибору  власної  траекторії  безперервного  навчання, 
- 	реалізації  нових  технологій, освітніх  проектів  та  ініціатив; 

створення : 
- діевої  системи  підтримки  та  розвитку  обдарованої  особистості, 
- умов  для  реалізації  освітніх  потреб  дітей  з  особливими  потребами, 

поширення  інклюзивної  освіти, 
- розгалуженої  системи  освіти  дорослих; 
- заохочення  творчих  ініціатив  педагогів  та  учнів. 

Матеріально-технічні  ресурси  визначаються  реальними  поrігребами  
розвитку  освіти  району  на  2018-2020 роки  відповідно  до  Типового  переліку  
обов'язкового  навчального  обладнання, підручників  та  навчальних  посібників, 
наукового  ринку  в  галузі  інформаційних  технологій  з  урахуванням  санітарно- 
гігіенічних  норм  і  правил. 

Фінансування  Програми  здійснюватиметься  в  межах  асигнувань, 
передбачених  державним  і  місцевим  бюджетам  на  освіту, централізованих  заходів  
і  субвенцій  з  державного  бюджету  на  виконання  Держаних  програм  в  галузі  
освіти  та  з  інших  джерел, не  заборонених  чинним  законодавством  України. 

Шляхи  залучення  фінансовихресурсів : 
- створення  стимулів  для  інвестування  коштів; 
- збільшення  загального  фінансування  на  освітянську  галузь  відповідно  до  

вимог  Законів  України  «Про  освіту», «Про  загальну  середню  освіту», «Про  
дошкільну  освіту», «Про  позашкільну  освіту»; 

- залучення  позабюджетних  коштів  (інвесторів, меценатів, громадських  фондів  
та  інших  юридичних  і  фізичних  осіб). 

Організацію  та  координацію  виконання  Програми  забезпечуе  Відділ  
освіти  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації . 

Внесення  змін  і  доповнень  до  Програми  здійснюеться  Киево- 
Святошинською  районною  радою  Київської  області  за  поданням  Киево- 
Святшинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області. 
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Очікувані  резулыnатnи: 
- формування  цілісної  системи  освіти, единого  освітнього  простору  для  

найповнішого  задоволення  потреб  громадян  району  в  освітніх  послугах; 
- створення  умов  для  особистісного  розвитку  і  творчої  самореалізації  

учасників  навчально-виховного  процесу; 
- професійний  ріст  педагогічних  кадрів, здатних  працювати  в  умовах  

іиноваційних  змін; 
- створення  діевої  системи  ресурсного  забезпечення  освіти; 
- наближення  системи  освіти  району  до  европейських  вимірів  і  стандартів; 
- підвищення  конкурентноздатності  випускника; 
- забезпечення  якості  освіти. 
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Разділ  І  ЗДОРОВ 'Я  ДИТИПИ  

1.1. Праект  « Здаров 'я  через  асвіту» 

Мета  тгроекту: формування  і  розвиток  у  всіх  суб'ектів  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  

здобувачів  освіти; 
- проводити  профілактичну, оздоровчу  та  еколого-валеологічну  освітню  

діяльність ; 
- об'еднати  зусилля  педагогічних  колективів, медичних  працівників, батьків  

для  реалізації  права  здобувачів  освіти  на  збереження  та  зміцнення  фізичного  
і  психічного  здоров'я; 

- формувати  у  здобувачів  освіти  здоров'язбережувальну  компетентність  - 
здатність  застосовувати  в  умовах  конкретної  ситуації  сукупність  
здоров'язбережувальних  компетенцій, дбайливо  ставитися  до  власного  
здоров'я  та  здоров'я  інших  людей; 

- спрямувати  освітній  процес  через  реалізацію  наскрізної  лінії  «Здоров 'я  і  
безпека» для  набуттЯ  учнями  здоров'язбережувальних  компетенцій; 

- формувати  у  здобувачів  освіти  здатність  зберігати  та  покращувати  свое  
здоров'я  через  навчальну, виховну  роботу, превентивну  діяльність  та  за  
рахунок  створення  сприятливих  умов  у  закладі; 

- виховувати  в  здобувачів  освіти  свідоме  ставлення  до  власного  здоров'я  та  
здоров'я  оточуючих  як  до  найвищої  соціальної  цінності; 

- формувати  гігіенічні  навички  і  засади  здорового  способу  життЯ; 
- збереження  і  зміцнення  фізичного  та  психічного  здоров'я; 
- створити  систему  роботи  з  формування  здорового  способу  життя: 

профілактики  та  запобігання  тютюнопалінню, наркоманії, алкоголізму; 
- створити  оптимальні  соціально-педагогічні  умови  для  розвитку  

індивідуальних  здібностей  і  творчої  самореалізації  учнів  на  уроках  фізичної  
культури; 

- здійснювати  науково-методичний  та  інформаційний  супровід  діяльності  шкіл  
сприяння  здоров'ю; 

- постійно  підвищувати  рівень  професійної  компетентності  педагогічних  
працівників  з  питань  формування  в  учнів  навичок  здорового  способу  життя. 

Пріоритети  нроекзnу: формування  у  здобувачів  освіти  відповідального  
ставлення  до  власного  здоров'я  та  здоров'я  оточуючих  як  до  найвищої  
цінності, свідомої  мотивації  здорового  способу  життя. 
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Очікувані  результити: 
- створення  мотивації  здобувачів  освіти  щодо  дбайливого  ставлення  до  

власного  здоров'я, занять  фізичною  культурою, вдосконалення  фізичної, 
соціальної, психічної  і  духовної  складових  здоров'я; 

- зниження  рівня  алко-, наркозалежності , тютюнокуріння; збереження  та  
зміцнення  здоров'я  здобувачів  освіти; 

- розширення  в  освітньому  середовищі  спектру  профілактичних  заходів  щодо  
виховання  культури  здорового  способу  життя; 

- об'еднання  зусиль  органів  місцевого  самоврядування, фахівців  у  сфері  
освіти, соціального  захисту, охорони  здоров'я, культури  та  спорту, 
працівників  органів  внутрішніх  справ, недержавних  громадських, релігійних  
організацій  щодо  формування  у  здобувачів  освіти  відповідального  ставлення  
до  власного  здоров'я  та  здоров'я  оточуючих, створення  умов  для  заняття  
фізичною  культурою  та  спортом. 
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Шляхи  реалізації  проекту  
Термін  

NsзІп  Зміст  заходу  виконання  Виконавець  
ОКИ  

1 2 3 4 
1 Продовжити  впровадження  у  практику  роботи  закладів  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  

загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  комплексних  
програм  із  формування  навичок  здорового  способу  життя  
серед  дітей  та  підлітків  

2 Сприяти  перетворенню  кожного  закладу  освіти  району  в  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
ШКОЛу  КуЛЬТурИ  ЗДОрОВ 'Я, ШКОЛу  СПрИЯННЯ  ЗДОрОВ 'Ю, ЯКа  
спроможна  впроваджувати  здоров 'язберігаючі  освітні  
технології  на  засадах  освіти  та  на  основі  розвитку  
життевих  навичок  

3 Реалізовувати  завдання  здоров 'язбережувальних  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
технологій  в  освітньому  процесі  

4 Розширювати  мережу  факультативів, гуртків, спецкурсів  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  середньої  
для  учнів  за  рахунок  варіативної  складової  навчальних  освіти  
планів  при  формуванні  освітніх  програм  

5 Сприяти  організації  діяльності  закладів  загальної  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  середньої  
середньої  освіти  за  проектом  «Вчимося  жити  разом», освіти  
спрямованого  на  навчання  учнів  життевим  навичкам  

6 Створювати  умови  для  підвищення  професійної  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 
майстерності  та  рівня  методичної  підготовки  учителів  заклади  освіти  
«Основ  здоров 'я» через  участь  їх  у  роботі  науково- 
практичних  семінарів  з  актуальних  питань. Своечасно  
надавати  педагогам  різноманітні  інформаційні  послуги  та  
консультації  

7 Забезпечувати  заклади  освіти  новинками  науково- 2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
методичної  літератури  з  питань  охорони  здоров 'я  



14 

8 Забезпечити  підвищення  кваліфікації  педагогічних  кадрів  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 
з  питань  формування  здорового  способу  життя  та  заклади  освіти  
активного  й  змістовного  дозвілля  здобувачів  освіти  

9 Організувати  роботу  науково-практичних  семінарів, 2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 
тренінгів, «круглих  столів» з  актуальних  питань  щодо  заклади  освіти  
формування  ціннісного  ставлення  до  здоров 'я  особистості  

10 Організовувати  проведення  з  учнями  соціально  - 2018-2020 Відділ  освіти, районний  навчально- 
педагогічних, психологічних  та  валеологічних  групових  методичний  центр  практичної  психології, 
тренінгів  з  метою  соціалізації  особистості  комунальна  установа  «Інклюзивно - 

ресурсний  центр  Киево-Святошинського  
району  Київської  області», заклади  освіти  

11 Забезпечувати  психологічний  супровід  освітнього  2018-2020 Відділ  освіти, районний  навчально- 
процесу  та  соціально -педагогічний  патронаж  у  закладах  методичний  центр  практичної  психології, 
освіти  району  комунальна  установа  «Інклюзивно - 

ресурсний  центр  Киево-Святошинського  
району  Київської  області», заклади  освіти  

12 Здійснювати  комплекс  заходів  щодо  попередження  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
травмування  та  нещасних  випадків  під  час  освітнього  
процесу  

1 З  Забезпечувати  фінансування  заходів  щодо  організації  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
активного  дозвілля  дітей  

14 Розширювати  мережу  «Шкіл  сприяння  здоров 'ю» 2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  

15 Проводити  заходи  щодо  запобігання  втягненню  2018-2020 Відділ  освіти, районний  навчально- 
здобувачів  освіти  у  небезпечні  квести  методичний  центр  практичної  психології, 

заклади  освіти  
16 Проводити  тренінги  та  роз'яснювальну  роботу  серед  2018-2020 Відділ  освіти, районний  навчально- 

батьків  щодо  запобігання  й  протидії  домашнього  методичний  центр  практичної  психології, 
насильства  комунальна  установа  «Інклюзивно - 

ресурсний  центр  Киево-Святошинського  
району  Київської  області», заклади  освіти  
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17 Проводити  соціально -психологічні  дослідження  серед  Відділ  освіти, районний  навчально- 
учнів  з  метою  вивчення  проблем  підліткового  насильства  методичний  центр  практичної  психології, 
та  розробити  рекомендації  для  попередження  фактів  комунальна  установа  «Інклюзивно - 
психологічного  розладу, агресивності  та  жорстокості  ресурсний  центр  Киево-Святошинського  
серед  неповнолітніх  району  Київської  області», заклади  освіти  

18 Забезпечити  у  повному  обсязі  фінансування  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  середньої  
раціонального  та  діетичного  харчування  школярів  учнів  1- освіти, Киево-Святошинське  районне  
4 класів  та  учнів  5-11 класів  із  числа  дітей-сиріт, дітей, комунальне  підприемство  «Шкільні  
позбавлених  батьківського  піклування, дітей  з  їдальні» 
особливими  освітніми  потребами, які  навчаються  у  
спеціальних  і  інклюзивних  класах, учнів  із  сімей, які  
отримують  пенсію  по  втраті  годувальника, та  дітей  
батьків  учасників  антитерористичної  операції, які  
навчаються  у  закладах  загальної  середньої  освіти  району, 
в  тому  числі  шляхом  надання  фінансової  підтримки  
Киево-Святошинському  районному  комунальному  
підприемству  «Шкільні  їдальні» для  здійснення  видатків  
на  оплату  праці, придбання  продуктів  харчування, оплату  
енергоносіїв  та  комунальних  послуг, що  пов'язані  із  
безпосередньою  діяльністю  підприемства  з  01 січня  2018 
року  

19 Забезпечувати  діеву  співпрацю  з  громадськими  та  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
релігійними  організаціями  щодо  виховання  дитини  у  дусі  
відповідального  ставлення  до  власного  здоров 'я  та  
здоров 'я  оточуючих  

20 Систематично  здійснювати  моніторингові  спостереження  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
з  питань  мотивованого  ставлення  здобувачів  освіти  до  
свого  здоров 'я  та  здоров 'я  оточуючих, екологічної  
безпеки  дітей  
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21 Продовжити  впровадження  у  практику  роботи  закладів  2018-2020 Відділ  освіти, районний  навчально- 
освіти  комплексних  програм  із  формування  навичок  методичний  центр  практичної  психології, 
здорового  способу  життя  серед  дітей  та  підлітків  комунальна  установа  «Інклюзивно - 

ресурсний  центр  Киево-Святошинського  
району  Київської  області», заклади  освіти  

22 Реалізовувати  спеціальні  спортивно -оздоровчі  програми, 2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
спрямовані  на  покращення  самопочуття  та  фізичного  
здоров 'я  здобувачів  освіти  

23 Сприяти  здійсненню  ефективного  моніторингу  стану  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
здоров 'я  здобувачів  освіти  

24 Проводити  в  школах  акції  "Обираемо  життя. Молодь  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
проти  СНІДу", "Мистецтво  проти  наркоманії  та  СНІДу", 
"Молодь  - за  здоровий  спосіб  життя", "Молодь  проти  
наркотиків", "Здоров 'я  людини  та  довкілля" 

25 Сприяти  максимальному  залученню  здобувачів  освіти  до  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
занять  фізкультурою  і  спортом  через  розширення  мережі  
гуртків  та  спортивних  секцій  в  закладах  освіти  та  
проведення  фізкультурно-масовоїроботи  

26 Здійснювати  заходи  щодо  впровадження  в  закладах  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  середньої  
загальної  середньої  освіти  традицій  здорового  способу  освіти  
життя  та  виховання  здорової  дитини  із  залученням  батьків  
до  цього  процесу  

27 Забезпечити  умови  співробітництва  з  науковими  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
установами, діяльність  яких  спрямована  на  пошук  нових  
та  вдосконалення  існуючих  методик  роботи  з  дітьми  щодо  
здорового  способу  життя, збереження  та  зміцнення  
здоров 'я  

28 Забезпечити  організацію  та  проведення  уроків  фізичної  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  середньої  
культури  для  учнів, віднесених  за  станом  здоров 'я  до  освіти  
спеціальних  медичних  груп  

29 Розробити  та  впровадити  заходи  з  ремонту, реконструкції, 2018-2020 Відділ  освіти, органи  місцевого  
переобладнання  стадіонів, спортивних  залів  та  самоврядування, заклади  освіти  
спортивних  майданчиків  закладів  освіти  
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30 Здійснювати  заходи  щодо  забезпечення  закладів  освіти  2018-2020 Відділ  освіти  
спортивним  інвентарем  та  обладнанням  відповідно  до  
встановлених  вимог  і  потреб  

31 Забезпечити  збереження  та  розвиток  існуючої  мережі  2018-2020 Відділ  освіти, органи  місцевого  
спортивних  секцій  у  закладах  загальної  середньої  та  самоврядування, заклади  освіти  
позашкільної  освіти  

32 Сприяти  організації  гурткової  роботи  спортивно - 2018-2020 Відділ  освіти, органи  місцевого  
оздоровчого  напряму  на  базі  закладів  загальної  середньої  самоврядування, заклади  загальної  
освіти  середньої  освіти  

33 Сприяти  наданню  закладам  освіти  можливості  2018-2020 Райдержадміністрація , Відділ  освіти, 
використовувати  безкоштовно  спортивні  об'екти, що  органи  місцевого  самоврядування  
перебувають  в  підпорядкуванні  органів  місцевого  
самоврядування, для  проведення  районних, обласних, 
всеукраїнських  та  міжнародних  змагань, фізкультурно - 
оздоровчих, спортивно -масових  та  військово- 
патріотичних  заходів  

34 Популяризувати  проведення  фізкультурно -оздоровчих, 2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 
спортивно -масових, військово-патріотичних  заходів  через  заклади  освіти  
ЗМІ  та  висвітлення  інформації  на  сторінках  офіційних  
Wеb-сайтів  райдержадміністрації , відділу  освіти, 
районного  методичного  центру, закладів  освіти  

35 Залучати  здобувачів  освіти  до  спортивно-масових  та  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
спортивних  заходів  (спортивні  змагання  з  видів  спорту  
навчальних  програм  закладів  загальної  середньої, 
позашкільної  освіти  та  дитячо-юнацької  спортивної  
школи, змагання  районної  Спартакіади  учнівської  молоді, 
«Футбольні  надії  Київщини», навчально -тренувальні  
заняття, навчально-тренувальні  збори  тощо) 

36 Забезпечити  систему  стимулювання  кращих  учнів- 2018-2020 Відділ  освіти  
спортсменів  та  тренерів, спортивних  команд  закладів  
освіти, передбачивши  виплату  одноразових  винагород  та  
стипендій  переможцям  змагань  



~ 

37 Забезпечити  фінансування  витрат  на  проведення  
районних  фінальних  спортивних  змагань, в  тому  числі  на  
організацію  роботи  суддів  та  на  участь  переможців  в  
обласних, всеукраїнських  та  міжнародних  змаганнях  

2018-2020 Відділ  освіти  

39 Проводити  в  закладах  освіти  обов 'язкові  фізкультурно - 2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
оздоровчі  заходи: 

- урок 	(заняття) 	з 	фізичної 	культури  (заклади  
дошкільної  та  загальної  середньої  освіти); 

- ранкова 	зарядка 	(заклади  дошкільної  освіти); 
- фізкультурні  хвилинки, фізкультурні  паузи  під  

час  освітнього  процесу 	(заклади  дошкільної, загальної  
середньої  та  позашкільної  освіти); 

- заняття  з  дітьми, віднесеними  за  станом  здоров 'я  
до  спеціальної  медичної  групи  (заклади  дошкільної  та  
загальної  середньої  освіти); 

- заняття  з  плавання  (заклади  освіти, що  мають  
відповідні  умови); 

- «дні 	здоров 'я 	і 	фізичної  культури», 
«олімпійські  тижні» (заклади  дошкільної  та  загальної  
середньої  освіти). 
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1.2. Праект  «Безпека  життедіяльності  учасників  навчально-вихавнога  
процесу» 

Меіnп  проекіnу: теоретична  та  практична  підготовка  учасників  навчально- 
виховного  процесу, яка  передбачае  формування  знань  і  навичок  щодо  
створення  безпечних  і  здорових  умов  життя  і  діяльності, створення  
безпечного  середовища  існування  в  закладах  освіти  району. 

Завдання  проекту: 
- створити  умови  для  забезпечення  та  збереження  фізичного  та  морального  

здоров'я  усіх  учасників  навчально-виховного  процесу  шляхом  організації  
відповідного  навчального  середовища  та  реалізації  заходів  щодо  охорони  
здоров'я  дитини; 

- підвищити  рівень  освітньої  компетентності  керівників  закладів  освіти, 
заступників, учителів, учнів  та  батьків  з  питань  безпеки  життедіяльності  та  
охорони  праці; 

- виховувати  компетентнісну  особистість  з  питань  охорони  життя  та  безпеки  
життедіяльності ; 

- забезпечити  здобуття  базових  знань  з  проблеми  створення  оптимальних  умов  
існування  людини  у  природному  та  техногенному  середовищі; 

- залучати  учнівську  молодь  до  активної  участі  в  змаганнях  та  в  роботі  
агітбригад  з  протипожежної  безпеки, безпеки  руху, з  захисту  людей  від  
техногенних  небезпек, природних  небезпек, соціально-політичної  напруги  y 
суспільстві. 

Очікувані  результссти: 
- створення  безпечного  середовища  існування  у  закладах  освіти  району  та  

виховання  компетентної  особистості  з  питань  охорони  життя  та  безпеки  
життедіяльності ; 

- діева  робота  дитячих  організацій  та  товариств  з  проблеми  охорони  життя  та  
безпеки  життедіяльності . 
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IUnnxu реалізації  n oeern : 
Термін  

з/п  
Зміст  заходу  вппгонаиня  Віпсонавець  

(Роки) 
1 2 3 4 
1 Передбачати  в  колективних  договорах  закладів  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  

освіти  вирішення  питань, спрямованих  на  створення  
безпечних  умов  праці  і  навчання  учасників  
освітнього  процесу  

2 Проводити  інструктажі  з  дотримання  вимог  безпеки  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
під  час  організації  освітнього  процесу  та  проведення  
новорічних  свят, масових  заходів  

3 Організовувати  для  учнів  читання  лекцій, 2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
проведення  бесід, вікторин, конкурсів  з  пожежної  
безпеки, з  безпеки  життедіяльності , з  безпеки  
поводження  на  водоймах, вулицях, з  вибухово- 
небезпечними  предметами, тощо  

4 Періодично  переглядати  інструкції  з  охорони  праці, 2018-2020 Заклади  загальної  середньої  освіти  
доповнювати  їх, вносити  зміни  відповідно  до  діючих  
нормативних  документів  

5 Проводити  батьківські  збори  із  залученням  2018-2020 Заклади  загальної  середньої  освіти  
представників  санітарної  служби, державної  
автоінспекції, охорони  правопорядку  із  питань  
запобігання  нещасним  випадкам  серед  дітей  

б  Проводити  семінари-практикуми  для  заступників  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  центр  
директорів  з  навчально -виховної  роботи  закладів  
освіти  з  теми  "Нормативно -правові  акти  з  питань  
безпеки  життедіяльності " 

7 Проводити  навчання  новопризначених  керівників  і  2018-2020 Відділ  освіти  
заступників  керівників, завгоспів  закладів  загальної  
середньої  освіти  району  та  перевірку  їх  знань  з  
охорони  праці  та  безпеки  життедіяльності  учасників  
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навчально-виховного  процесу  шляхом  виконання  
тестових  завдань  

8 Проводити  аналіз  стану  і  причин  травматизму  та  Один  раз  на  Відділ  освіти, заклади  загальної  середньої  
нещасних  випадків  серед  учасників  навчально- рік  протягом  освіти  
виховного  процесу  та  його  наслідків . На  підставі  2018-2020 
результатів  аналізу  розробити  профілактичні  заходи  років  
щодо  запобігання  виникненню  нещасних  випадків  

9 Здійснювати  моніторинг  стану  невиробничого  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
травматизму, його  причин  та  наслідків  

10 Запровадити  проводення  Дня  охорони  праці  в  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  середньої  
закладах  освіти  в  рамках  Всесвітнього  дня  охорони  освіти  
праці  

11 Запровадити  проведення  в  закладах  освіти  району  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  середньої  
Тижня  знань  з  основ  безпеки  життедіяльності  освіти  

12 Проводити  Тижні  безпеки  дорожнього  руху  та  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 
конкурси  творчих  робіт  учнів  і  вихованців  з  даної  заклади  загальної  середньої  освіти  
тематики  

14 Проводити  районні  фестивалі -огляди  загонів  юних  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  середньої  
інспекторів  руху, фестиваль  дружин  юних  освіти  
пожежників  

15 Проводити  періодичне  навчання  працівників  галузі  з  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  середньої  
питань  охорони  праці, пожежного  мінімуму, правил  освіти  
технічної  експлуатації  електроприладів  та  теплових  
установок  і  мереж  

16 Забезпечити  заклади  загальної  середньої  освіти  2015-2016 Відділ  освіти, заклади  загальної  середньої  
комп'ютерною  технікою  та  провести  оновлення  освіти  
технічно  застарілої  комп'ютерної  техніки  

17 Проводити  своечасну  перевірку  контурів  заземлення  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
в  закладах  освіти  
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18 Здійснити  закупівлю  та  перезарядку  вогнегасників, 2015-2016 Відділ  освіти, органи  місцевого  
закупівлю  пожежних  рукавів  і  табличок  та  монтаж  самоврядування, заклади  освіти  
аварійного  освітлення  

19 Встановити  у  закладах  освіти  сучасні  сигналізаційні  2018-2020 Відділ  освіти, органи  місцевого  
системи  протипожежного  оповіщення  самоврядування, заклади  освіти  

20 Привести  у  відповідність  до  вимог  спортивні  та  2015-2016 Відділ  освіти, дошкільні  та  заклади  загальної  
ігрові  майданчики, спортивні  куточки  для  організації  середньої  освіти  
відпочинку  дітей  та  учнів  

21 Поповнювати  матеріальну  базу  закладів  освіти  2018-2020 Відділ  освіти, органи  місцевого  
спортивним  обладнанням  та  інвентарем  самоврядування, заклади  освіти  

22 Проводити  огляди  забезпечення  освітленням  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  середньої  
класних  кімнатах  та  кабінетів  закладів  загальної  освіти  
середньої  освіти  

23 Проводити  навчальні  тренінги  з  евакуації  учасників  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  середньої  
освітнього  процесу  у  разі  виникнення  надзвичайних  освіти  
ситуацій  

24 Організувати  навчання  учнів  наданню  першої  2018-2020 Заклади  освіти  
медичної  допомоги  при  ураженні  електричним  
струмом, вибухонебезпечними  речовинами  тощо  

25 Обговорювати  на  засіданнях  педагогічних  рад, 2018-2020 Заклади  освіти  
нарадах  при  директорі  питання  забезпечення  безпеки  
життедіяльності  та  збереження  життя  і  здоров 'я  
учасників  освітнього  процесу  
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РОЗДІЛ  ІІ  ДОШКІЛЬНА  ОСВІТА  

2.1. Праект  „Дошкілля" 

Мета  проекту: 
- забезпечення  1 ООо/о  охоплення  дітей  дошкільного  віку  дошкільною  

освітою; 
- формування  у  дітей  фізичного  та  психічного  здоров'я; 
- забезпечення  повноцінного  розвитку  та  виховання  дітей  дошкільного  

віку  з  урахуванням  загальнонаціональних  і  регіональних  традицій, 
індивідуальних  особливостей  кожної  дитини; 

- забезпечення  умов  для  повноцінного, своечасного  і  різнобічного  
розвитку  дитини  з  метою  виховання  ініціативної, творчої  особистості; 

- виховання  гуманістичних  понять  як  норми  поваги  до  особистості, 
доброзичливе, бережне  ставлення  до  дитини  без  спонукання  і  насилля; 

- визнання  самоцінності  кожного  вікового  періоду  та  оріентація  на  вікові  
особливості; 

- урахування  індивідуальних  інтересів, здібностей, темпу  розвитку  дитини; 
- опора  на  досягнення  попереднього  етапу  розвитку; 
- створення  сприятливих  умов  для  формування  і  розвитку  у  дитини  

пізнавальних, психічних  процесів, належної  спрямованості  на  активність  
у  соціумі, конструктивних  мотивів  поведінки, самосвідомості, 
забезпечення  реалізації  можливостей  дитини. 

Завдання  проекту: 
- забезпечити  якість  дошкільної  освіти, створити  передумови  розвитку  

особистісних  досягнень  дітей; 
- охопити  100о/о  дітей  5-річного  віку  дошкільною  освітою; 
- забезпечити  інтегрований  підхід  до  розв'язання  проблеми  психічного  

розвитку  дитини  в  динаміці  з  урахуванням  умов  життедіяльності ; 
- забезпечити  виконання  інваріантної  та  варіативної  складових  Базового  

компоненту  дошкільної  освіти; 
- впроваджувати  інформаційно -комунікаційні  технології  в  освітній  та  

управлінський  процеси; 
- формувати  громадянську  позицію  всіх  суб'ектів  освітнього  процесу; 
- розширити  спектр  надання  оздоровчих  послуг; 
- створити  умови  для  посилення  ролі  батьків  і  визнання  за  ними  права  

дорадчого  голосу  при  вирішенні  найважливіших  питань  організації  
освітнього  процесу; 

- здійснювати  соціально-педагогічний  патронат  та  взаемодію  з  сім'ею; 
- забезпечити  умови  для  виховання  в  дітей  почуття  гордості  й  відповідальності  

за  духовні  та  культурні  надбання  свого  народу, поваги  і  толерантності, 
дружнього  ставлення  до  інших  народів, їх  традицій, культури; 

- організувати  підготовку  тренерів  щодо  реалізації  програми  розвитку  дітей  
старшого  дошкільного  віку  «Впевнений  старт». 
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Пріоритети  проекту: 
- створення  нових  умов  та  форм  організації  освітнього  процесу; 
- впровадження  нових  освітніх  технології  (проектна  діяльність, застосування  

інформаційно -комунікаційних  технологій  тощо); 
- організація  нових  підходів  до  аналізу  та  змісту  освіти  дітей  дошкільного  віку  

(на  основі  формування  компетентностей ); 
- запровадження  здоров 'язберігаючих  технологій; 
- створення  единих  підходів  в  організації  діагностичної  діяльності  у  напрямку  

комплексного  вивчення  соціально-психологічної  готовності  дитини  
дошкільного  віку  до  навчання  в  умовах  Нової  української  школи. 

Очікувгсні  результати: 
- піднесення  якісних  показників  здоров'я  дітей  дошкільного  віку; 
- оптимізація  мережі  закладів  дошкільної  освіти  відповідно  до  потреб  

населення; 
- забезпечення  закладів  дошкільної  освіти  сучасним  обладнанням, навчально- 

методичними  матеріалами; 
- підвищення  якості  освітнього  процесу  з  урахуванням  досягнень  науки; 
- забезпечення  становлення  особистості  дитини; 
- забезпечення  фізичного, комунікативного , пізнавального, соціально- 

морального, художньо-естетичного, креативного  розвитку; 
- набуття  дитиною  практичного  досвіду; 
- охоплення  дітей  дошкільного  віку  різними  формами  дошкільної  освіти, 

забезпечення  її  якості  та  доступності  (rpynu короткотривалого  перебування  
дітей, соціальний  патронат, групи  вихідного  дня  тощо); 

- підготовка  та  професійний  розвиток  педагогічних  кадрів  для  дошкільної  
освіти  відповідно  до  сучасних  потреб  . 
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Шляхи  реалізації  проекrsгу: 

№  Термін  

з/п  Назва  заходу  вгпсонаиня  Вгпrонавець  
окп  

1 2 3 4 
1 Сприяти  розширенню, збереженню  та  зміцненню  мережі  2018-2020 Відділ  освіти, органи  місцевого  

закладів  дошкільної  освіти  району  самоврядування  
2 Продовжити  практику  створення  закладів  дошкільної  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  дошкільної  освіти  

освіти  різного  типу  відповідно  до  потреб  
3 Сприяти  створенню  спеціалізованих  груп: 2018-2020 Відділ  освіти, заклади  дошкільної  освіти, 

- 	фізкультурно -оздоровчого  напрямку; органи  місцевого  самоврядування, 

— 	художньо-естетичного  напрямку; комунальна  установа  « Інклюзивно - 
ресурсний  центр  Киево-Святошинського  — 	морально-етичного; 
району  Київської  області» 

— 	груп  з  підготовки  до  школи  дітей, які  з  певних  причин  
не  можуть  постійно  відвідувати  дитячий  садок; 

— 	груп  короткотривалого  перебування  дітей; 
— 	компенсуючих  груп  для  дітей  з  вадами  мовлення, 

зору; 
— 	санаторних  груп  різного  напряму; 
— 	інклюзивних  груп  для  дітей  з  особливими  освітніми  

потребами  
4 Сприяти  максимальному  охопленню  суспільним  2018-2020 Органи  місцевого  самоврядування, заклади  

дошкільним  вихованням  дітей  5-річного  віку  дошкільної  освіти  
5 Максимально  впроваджувати  в  практику  роботи  з  дітьми  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  дошкільної  освіти  

варіативну  складову  Базового  компоненту  дошкільної  
освіти  

б  Спрямувати  роботу  соціально - психологічної  служби  2018-2020 Комунальна  установа  « Інклюзивно - 
закладів  дошкільної  освіти  на  збереження  ресурсний  центр  Киево-Святошинського  
психосоматичного  здоров 'я  та  підтримку  району  Київської  області», заклади  
індивідуального  розвитку  кожної  дитини  дошкільної  освіти  

7 Забезпечити  інтегрований  підхід  до  розв 'язання  проблеми  2018-2020 Комунальна  установа  « Інклюзивно - 
психічного  розвитку  дитини  в  динаміці  з  урахуванням  ресурсний  центр  Киево-Святошинського  
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умов  життедіяльності  району  Київської  області», заклади  
дошкільної  освіти  

8 Створити  консультативні  пункти  для  батьків  дітей  2018-2020 Комунальна  установа  « Інклюзивно - 
п'ятирічного  віку, які  не  відвідують  заклади  дошкільної  ресурсний  центр  Киево-Святошинського  
освіти  з  метою  подолання  мовленневих  порушень  району  Київської  області», заклади  

дошкільної  освіти  
9 Модернізувати  методичні  кабінети, забезпечити  їх  2018-2020 Заклади  дошкільної  освіти, органи  

сучасною  науково-методичною  літературою  та  місцевого  самоврядування  
інформаційно -комп'ютерними  ресурсами  для  оптимізації  
умов  самоосвітньої  діяльності  педагогічних  працівників  
відповідно  до  вимог  нового  Примірного  положення  про  
методичний  кабінет  закладів  дошкільної  освіти  

10 Забезпечити  систему  додаткових  освітніх  послуг, 2018-2020 Заклади  дошкільної  освіти, органи  
спрямованих  на  створення  умов  розвитку  особистості  місцевого  самоврядування  

11 Систематично  здійснювати  облік  дітей  дошкільного  віку. 2018-2020 Заклади  дошкільної  освіти, органи  
Поповнювати  банк  даних  місцевого  самоврядування  

12 Налагодити  облік  дітей  дошкільного  віку, які  потребують  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  дошкільної  освіти, 
соціальної  допомоги  та  реабілітації  шляхом  створення  комунальна  установа  « Інклюзивно - 
соціальних  паспортів  закладів  дошкільної  освіти  ресурсний  центр  Киево-Святошинського  

району  Київської  області» 
13 Запровадити  пошук  ефективних  організаційних  підходів  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  дошкільної  освіти, 

до  впровадження  нових  форм  здобуття  дітьми  дошкільної  органи  місцевого  самоврядування  
освіти  (відкриття  груп  короткотривалого  перебування, 
груп  вихідного  дня  тощо) 

14 Сприяти  створенню  розвивального  середовища  для  дітей  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  дошкільної  освіти, 
дошкільного 	віку 	з 	урахуванням 	їх 	вікових 	та  органи  місцевого  самоврядування  
індивідуальних  особливостей . 

15 Забезпечити  участь  закладів  дошкільної  освіти  у  конкурсі  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  дошкільної  освіти, 
на  кращий  Wеb-сайт  закладу  освіти  органи  місцевого  самоврядування  

1 б  Забезпечити  впровадження  теплозберігаючих  технологій  2018-2020 Заклади  дошкільної  освіти, органи  
(заміна  вікон, дверей, утеплення  фасадів) місцевого  самоврядування  

17 Забезпечити 	протипожежний 	захист 	будівель 	та  2018-2020 Заклади  дошкільної  освіти, органи  
приміщень  закладів  дошкільної  освіти  місцевого  самоврядування  
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18 Проводити 	технічний 	аналіз 	стану 	приміщень  2018-2020 Заклади  дошкільної  освіти, органи  
дошкільного  закладу  з  метою  встановлення  реального  місцевого  самоврядування  
становища 	та 	визначення 	необхідності 	проведення  
ремонтних  робіт  

19 Провести  цикл  семінарів  щодо  навчально-методичного  Відділ  освіти, заклади  дошкільної  освіти  
забезпечення  програми  розвитку  дітей  старшого  віку  
«Впевнений  старт» 

20 Сприяти  участі  у  всеукраїнських  і  міжнародних  науково- 2018-2020 Відділ  освіти, заклади  дошкільної  освіти  
практичних  конференціях, семінарах  з  питань  дошкільної  
освіти  

21 Проводити  семінари-практикуми, постійнодіючі  семінари, 2018-2020 Відділ  освіти, заклади  дошкільної  освіти  
майстер-класи, педагогічні  майстерні, педагогічні  студії  з  
питань  сучасних  проблем  дошкільної  освіти  

22 Забезпечувати  наступність  у  роботі  закладів  дошкільної  Відділ  освіти, заклади  дошкільної  та  
освіти  і  початкової  ланки  закладів  загальної  середньої  

2018-2020 
загальної  середньої  освіти  

освіти  шляхом  спільної  роботи  вихователів  старших  груп  
та  вчителів  1-х  класів. 

23 Сприяти  створенню  розвивального  середовища  для  дітей  Заклади  дошкільної  освіти, органи  
дошкільного  віку  з  урахуванням  їх  вікових  та  2018-2020 місцевого  самоврядування  
індивідуальних  особливостей . 
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РОЗДІЛ  ІІІ  ЗАГАЛЬНА  СЕРЕДНЯ  ОСВІТА  

3.1. Проект  «Нова  українська  школа» 

Мета  проекту: організація  освітнього  середовища  Нової  української  школи, 
яке  сприятиме  вільному  розвитку  творчої  особистості  дитини. 

Завдання  проекту: 
- 	впроваджувати  новий  Державний  стандарт  початкової  освіти  відповідно  

до  Концепції  Нової  української  школи, який  передбачае  всебічний  розвиток  
дитини, її  талантів, здібностей, компетентностей  та  наскрізних  умінь  
відповідно  до  вікових  та  індивідуальних  психофізіологічних  особливостей  і  
потреб, формування  цінностей, розвиток  самостійності, творчості  та  
ДОПИТЛИВОСТІ ; 

- 	змінити  просторово -предметне  оточення, засоби  навчання, створити  
мобільні  робочі  місця, які  легко  трансформуються  для  групової  роботи; 

- 	створити  в  класних  кімнатах  осередки  навчально-пізнавальної  діяльності  
відповідно  до  Концепції  Нової  української  школи; 

- 	забезпечити  заклади  освіти  новими  мультимедійними  засобами  навчання  
для  широкого  використання  нових  ІТ-технологій; 

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

- 	спрямувати  планування  і  дизайн  освітнього  простору  школи  на  розвиток  
дитини  та  мотивації  її  до  навчання; 

- 	забезпечити  наступність  між  дошкільною  та  початковою  освітою. 
Пріоритети  проекту: створення  комфортних  умов  для  здійснення  особистісно  

оріентованого  навчання  та  виховання, забезпечення  індивідуального  
підходу  до  кожної  дитини, запровадження  сучасних  форм  і  методів  
навчання, інтерактивних  педагогічних  та  здоров'язбережувальних  
технологій  освітнього  процесу. 

Очікувані  результати: 
- 	збереження  й  зміцнення  здоров'я, розвиток  основних  фізичних  якостей  та  

рухових  здібностей, підвищення  рівня  фізичної  підготовленості  дитини; 
- 	оптимізація  мережі  груп  подовженого  дня  закладів  загальної  середньої  

освіти  відповідно  до  потреб  населення; 
- 	забезпечення  початкової  школи  сучасним  обладнанням, навчально- 

методичними  матеріалами; 
- підвищення  якості  освітнього  процесу  з  урахуванням  досягнень  

педагогічної  науки. 
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Шляхи  реалізації  проекту: 

Nsз/п  Зміст  заходу  Терліін  Виконавець  
виконаиня  

(Роіи) 
1 2 3 4 
1 Забезпечувати  наступність  між  дошкільною  та  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  дошкільної  та  

початковою  освітою  початкової  освіти  
2 Зберегти  та  розширити  відповідно  до  потреб  мережу  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  

груп  подовженого  дня  у  закладах  загальної  середньої  середньої  освіти  
освіти  

3 Забезпечувати  ігрові  кімнати  закладів  освіти  2018-2020 Відділ  освіти, загальноосвітні  заклади  
необхідними  дидактичними  та  ігровими  матеріалами, які  освіти  
відповідають  Новій  українській  школі  

5 Придбати  спортивний  інвентар  для  організації  фізичного  2018-2020 Відділ  освіти, загальноосвітні  заклади  
виховання  учнів  початкових  класів  закладів  загальної  освіти  
середньої  освіти  

б  Забезпечити  класи  початкової  школи  шкільними  2018-2020 Відділ  освіти, загальноосвітні  заклади  
меблями  (відкриті  шафи, мобільні  парти  та  ін.) освіти  
відповідно  до  санітарно -гігіенічних  вимог  

7 Забезпечити  класні  кімнати  початкової  школи  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  
мультимедійними  комплексами, фабриками  друку  середньої  освіти  
(принтер, сканер, копір, ламінат  тощо) 

8 Забезпечити  учнів  1 -х  класів  персональними  ноутбуками  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  
(нетбуками) середньої  освіти  

9 Забезпечити  підготовку  вчителя  до  роботи  в  умовах  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  
Нової  української  школи  (тренінги, курсова  середньої  освіти  
перепідготовка  тощо) 
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10 Забезпечити  класні  кімнати  початкової  школи  засобами  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  
навчання  та  обладнанням, що  відповідае  Новій  середньої  освіти  
українській  школі: 
- за  мовним  складником  (наочно-дидактичними  
матеріалами ); 
- за  логіко-математичним  складником  (навчальні  набори, 
лічильний  матеріал, моделі  тощо); 
- за  природничо -науковим  складником  (мікроскоп, лупа  
тощо); 
- за  художньо-мистецьким  складником  (комплекти  
дитячих  музичних  інструментів, театральні  ігри  тощо); 
- настільні  розвивальні  ігри  тощо. 
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3.2. Проект  «Прафільне  навчання» 

Мета  проекту: 
- створення  умов  для  рівного  доступу  учнівської  молоді  до  здобуття  

загальноосвітньої  профільної  та  початкової  допрофесійної  підготовки; 
- виховання  особистості, здатної  до  самореалізації, професійного  зростання  й  

мобільності  в  умовах  сучасного  суспільства; 
- підготовка  учнівської  молоді  до  повноцінної  професійної  життедіяльності  в  

сучасних  умовах. 

Завдаtсtся  проекпіу: 
- забезпечити  комплексне  розв'язання  питань, пов'язаних  із  фінансовим, 

кадровим, навчально-методичним, нормативно-правовим  і  організаційним  
забезпеченням  профільної  школи; 

- сприяти  розробці, апробації  та  впровадженню  організаційно-методичного  
супроводу  профільного  навчання; 

- спрямовувати  педагогічну  діяльность  на  набуття  та  розвиток  y 
старшокласників  навичок  самостійної  науково-практичної, дослідницько - 
пошукової  діяльності, розвиток  їх  інтелектуальних, творчих  якостей, 
прагнення  до  саморозвитку  та  самоосвіти; 

- зміцнювати  та  модернізувати  матеріально -технічну  та  навчально-методичну  
бази  профільної  загальноосвітньої  школи; 

- створити  ефективну  систему  допрофільної  підготовки  учнів  8-9 класів; 
- забезпечити  допрофільну  підготовку  учнів  шляхом  введення  поглибленого  

вивчення  предметів; 
- здійснювати  моніторинг  якості  освіти  учнів  профільних  класів; 
- сприяти  поеднанню  загальноосвітньої  та  професійної  освіти; 
- спрямовувати  підлітків  щодо  майбутньої  професійної  діяльності; 
- забезпечити  методичний  супровід  безперервного  навчання  педагогічних  

працівників, які  працюють  в  профільній  школі; 
- налагодити  зв'язки  закладів  загальної  середньої  освіти  з  вищими  та  науково- 

дослідницькими  установами; 
- здійснювати  моніторинговий  супровід  ефективності  профільного  навчання. 

Пріоритети  проекту: формування  соціальної, комунікативної , інформаційної, 
технічної, технологічної  компетентностей  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 . 

Очікувапі  результати: 
- удосконалення  системи  допрофільної  і  профільної  підготовки  школярів; 
- підвищення  рівня  навчальних  компетенцій  із  профільних  дисциплін; 
- впровадження  нових  моделей  профільного  навчання; 
- підготовка  педагогів  для  реалізації  профільного  навчання; 
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- створення  умов  для  вибору  учнями  профілю  навчання  згідно  з  їхніми  
інтересами; 

- створити  сучасну  навчально-матеріальну  базу  профільного  навчання; 
- налагодження  конструктивних  зв'язків  між  закладами  загальної  середньої  

освіти  району  та  вищими  навчальними  закладами; 
- запровадження  системного  моніторингового  спостереження  за  якістю  

профільного  навчання; 
- забезпечення  діалогу  населення  зі  школами  у  вирішенні  проблем  профілізації  

шкіл  району. 
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Шля,іи  реалізації  проекту: 

~.о  Термін  

зІп  
Зміст  заходу  виконания  В~п:онавець  

(Роки) 
1 2 3 4 

1 Здійснювати  науково-методичний  супровід  впровадження  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  
профільного  навчання  центр, заклади  загальної  середньої  

освіти  
2 Здійснювати  моніторинг  системи  профільного  навчання  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  

середньої  освіти  

3 Систематизувати  роботу  з  допрофільної  підготовки  учнів  8-9 2018-2020 Відділ  освіти, районний  навчально- 
класів. Проводити  психологічні  дослідження  щодо  вибору  методичний  центр  практичної  
учнями  напрямів  і  форм  профільного  навчання  психології, заклади  загальної  

середньої  освіти  
4 Здійснювати  допрофільну  підготовку  учнів  через  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  

факультативи, курси  за  вибором, предметні  гуртки, наукові  середньої  освіти  
товариства  учнів, Малу  академію  наук, учнівські  олімпіади  

5 Забезпечити  сучасними  навчальними  кабінетами  заклади  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  
загальної  середньої  освіти  району  відповідно  до  визначених  середньої  освіти  
профілів  

б  Здійснювати  системне  вивчення  потреб  учнів, батьків  з  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  
питань  організації  профільного  навчання  середньої  освіти  

7 Проведити  семінари, майстер-класи  для  педагогічних  та  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  
керівних 	кадрів 	з 	питань 	організації 	та 	проведення  центр, районний  навчально - 
профоріентаційної 	роботи, 	тематичні 	консультації 	та  методичний  центр  практичної  
психологічні  практикуми  для  практичних  психологів  з  питань  психології  
організації  профоріентаційної  роботи  

8 Сприяти  участі  учнів  закладів  освіти  у  профоріентаційних  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  
конкурсах  різного  спрямування  центр  
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9 Сприяти  участі  учнів  закладів  освіти  у  Днях  відкритих  дверей  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  
закладів  вищої  та  професійно -технічної  освіти, ярмарках  середньої  освіти  
професій  

10 Забезпечити  відкритий  доступ  громадськості  до  інформації  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  
про  профільність  закладів  загальної  середньої  освіти, середньої  освіти  
розміщення  інформації  з  питань  змісту  та  напрямів  
профілізації  на  Wеb-сайтах  відділу  освіти, районного  
методичного  центру, закладів  загальної  середньої  освіти  

11 Організовувати  зустрічі  здобувачів  освіти  з  фахівцями  різних  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
галузей  та  проводити  екскурсії  на  виробництво  

12 Передбачити  організацію  профільного  навчання  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  
технологічного  напряму  на  базі  міжшкільних  навчально - середньої  освіти, міжшкільні  
виробничих  комбінатів  навчально-виробничі  комбінати  

13 Поповнювати  фонд  шкільних  бібліотек  науковою, науково- 2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  
методичною, довідниковою  літературою  з  різних  напрямів  середньої  освіти  
профільного  навчання  

14 Здійснювати  організаційно -інформаційний  та  науковий  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  
супровід  дослідно-експериментальної  роботи  щодо  апробації  середньої  освіти  
різних  форм  профільного  навчання  у  закладах  загальної  
середньої  освіти  

15 Розвивати  дистанційну  освіту  для  старшокласників  із  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  
залученням  потенціалу  закладів  вищої  освіти  середньої  освіти  

1б  Забезпечити  заклади  загальної  середньої  освіти  навчальними  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  
комп'ютерними  комплексами, мультимедійними  середньої  освіти  
комплексами, інтерактивними  дошками  

17 Налагодити  співпрацю  закладів  загальної  середньої  та  вищої  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  загальної  
освіти  для  організації  науково-дослідницької  роботи  з  середньої  освіти  
відповідних  профілів  

18 Проводити  інструктивно -методичні  наради  та  консультації  з  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  
керівниками  закладів  загальної  середньої  освіти  щодо  центр, заклади  загальної  середньої  
вивчення  стану  готовності  закладів  освіти  до  впровадження  освіти  
Державних  стандартів  базової  та  повної  загальної  освіти  
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3.3. Проект  «Обдарована  дитина» 

Меrггсг  проекту: створення  единого  інформаційно-освітнього  простору  для  
розвитку  і  підтримки  обдарованої  учнівської  молоді. 

Завдання  проекту: 
- об'еднати  зусилля  закладів  освіти, наукових, культурних  закладів  і  установ, 

сім' ї, різних  соціальних  інституцій  і  громадських  організацій  району  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  обдарованих  дітей. 

Пріоритети  проекту: створення  оптимальних  умов  для  розвитку  та  творчої  
реалізації  обдарованих  дітей. 

Очікувані  результити: 
- удосконалення  системи  пошуку, розвитку  та  підтрил-zки  обдарованих  учнів  та  

вихованців; 
- консолідація  зусиль  місцевих  органів  виконавчої  влади, органів  місцевого  

самоврядування, закладів  освіти, установ  та  організацій  у  роботі  з  
обдарованими  дітьми; 

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

- підвищення  якості  науково-методичних, інформаційно -консультативних  
послуг  вчителям, які  працюють  з  обдарованими  дітьми; 

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

- поліпшення  системи  стимулювання  обдарованих  дітей. 
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Шляхи  реалізації  проекту: 

Nsз/ 
Термін  

Зміст  заходу  виконания  Вгп:онавець   н  окн  
1 2 3 4 

1 Сприяти  виявленню  обдарованої  молоді  засобами  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
створення  ефективної  системи  допрофільної  підготовки  
учнів  8-9 класів  

2 Здійснювати  роботу  з  виявлення  та  підтримки  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
обдарованості  серед  дітей  з  особливими  
освітнімипотребами  

3 Забезпечити  оздоровлення  обдарованих  дітей  та  молоді  у  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
канікулярний  період  

4 Сприяти  співробітництву  із  всеукраїнськими  та  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
міжнародними  громадськими  організаціями, діяльність  
яких  спрямована  на  пошук, розвиток  і  підтримку  
обдарованих  дітей  

5 Проводити  районні  олімпіади, інтелектуальні  та  творчі  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
конкурси, турніри  для  обдарованих  дітей  

б  Сприяти  участі  педагогічних  працівників  та  обдарованих  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
дітей  у  міжнародних  програмах, науково-практичних  
конференціях, змаганнях  і  конкурсах  

7 Проводити  щорічне  районне  свято  з  відзначенням  2018-2020 Відділ  освіти  
обдарованих  вихованців  закладів  загальної  середньої  та  
позашкільної  освіти  

8 Здійснювати  виплату  стипендій  голови  2018-2020 Відділ  освіти  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області  учням  та  вихованцям  закладів  освіти  
району  — переможцям  олімпіад, конкурсів, змагань, 
фестивалів  відповідно  до  цмов, затверджених  
розпорядженням  голови  райдержадміністрації  

9 Сприяти  участі  учнівської  молоді  в  Інтернет-олімпіадах  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
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10 Проводити  науково-практичні  конференції, семінари, 2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  
тренінги, майстер-класи  з  питань  роботи  з  обдарованою  центр, заклади  освіти  
молоддю  

11 Забезпечити  науково-педагогічний  супровід  роботи  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  
вчителів  з  обдарованими  дітьми  центр, заклади  освіти  

12 Популяризувати  передовий  педагогічний  досвід  вчителів, 20 і  8-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  
які  мають  систему  роботи  з  обдарованими  дітьми  центр, заклади  освіти  

13 Оновлювати  обладнання, навчальне  приладдя  та  наочні  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
посібники  для  проведення  дослідно-експериментальної  
роботи  з  обдарованими  дітьми  

14 Здійснювати 	моніторинг 	результативності 	роботи 	з  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
обдарованими  дітьми  

15 Забезпечити  проведення  ІІ-го  (районного) етапу  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  базових  дисциплін  
та  сприяти  участі  його  переможців  у  ІІІ-му  етапі  та  
Міжнародних  олімпіадах  

16 Забезпечити  проведення  І-го  (районного) етапу  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  
робіт  учнів-членів  Малої  академії  наук  цкраїни  та  
забезпечити  участь  його  переможців  у  ІІ  етапі  конкурсу  

17 Організовувати  і  проводоти  районні  мистецькі  огляди, 2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
конкурси, забезпечити  участь  учнів  та  колективів  у  
обласних  та  всеукраїнських  заходах  

18 Проводити  конференції  для  учнів  членів  та  кандидатів  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  
районного  відділення  Малої  академії  наук  цкраїни  центр, заклади  освіти  

19 Здійснювати  матеріальну  підтримку  вчителів, які  2018-2020 Відділ  освіти  
підготували  переможців  обласних  та  Всеукраїнських  
етапів  учнівських  олімпіад, конкурсів, змагань, шляхом  
встановлення  їм  премій, збільшення  посадових  окладів  на  
і  0% 

20 Організовувати  семінари, засідання  круглих  столів, 2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  
тренінги  з  проблем  виявлення  і  підтримки  обдарованих  центр, заклади  освіти  
дітей  та  організації  роботи  з  ними  
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21 Сприяти  участі  освітян  району  в  роботі  Міжнародної  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  
виставки  «Сучасні  заклади  освіти» з  метою  презентування  центр, заклади  освіти  
досвіду  роботи  з  обдарованими  дітьми  

22 Модернізувати  обладнання  закладів  загальної  середньої  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
освіти  з  метою  створення  умов  для  роботи  з  обдарованими  
дітьми  

23 Сприяти  розширенню  мережі  гуртків, факультативів  та  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
спецкурсів  за  вибором  

24 Сприяти  організації  мовних  таборів  при  закладах  загальної  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
середньої  освіти  із  залученням  волонтерів  

25 Сприяти  участі  лідерів  учнівського  самоврядування, 2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
членів  Малої  академії  наук, юних  спортсменів  в  обласних  
та  всеукраїнських  навчально-оздоровчих  зборах  

26 Проводити  вручення  районних  премій  переможцям  та  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
призерам  обласного, всеукраїнського  етапів  
Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  
робіт  учнів  - членів  Малої  академії  наук  та  учнівських  
олімпіад  з  базових  предметів  

27 Забезпечити  проведення  районних  та  участь  в  обласних  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
заходах  з  обдарованими  учнями: фестивалю  юних  
пожежників -рятівників; огляду  юних  інспекторів  руху; 
зборів -змагань  юних  рятувальників  «Школа  безпеки»; 
конкурсу  «Лідер  року», бригад  екологічної  просвіти, 
конкурсу  КВК, тощо  
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3.4. Праект  «Психалогічний  супровід  та  соціально-педагогічний  
патронат  освітнього  процесу  

Меуи.а  проекту: 
- професійне  сприяння  саморозвитку  особистості  учня, вихованця  

та  захист  психічного  здоров'я  шляхом  здійснення  психологічної  
експертизи  і  діагностики, соціально-психологічної  корекції, 
профілактики, соціальної  реабілітації, психологічної  просвіти  
всіх  учасників  освітнього  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  психологічний  супровід  освітнього  процесу; 
- виявляти  та  розвивати  здібності  і  обдарування  дитини  і, на  цій  

основі, вибудовувати  методики  профільного  навчання  та  
особистісно -оріентованого  вибору  професії; 

- оріентувати  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  

Очікувані  результати: 
- оптимізація  організаціино -управлінськоі  модеш  діяльності  

психологічної  служби  системи  освіти  району; 
- спрямування  діяльності  працівників  психологічної  служби  на  

успішну  адаптацію  учасників  освітнього  процесу  до  суспільних  
змін, збереження  їх  психосоматичного  здоров'я; 

- соціально-педагогічний  патронаж  та  психологічний  супровід  дітей  
вразливих  категорій  (діти-сироти, діти-інваліди, діти  з  особливими  
освітніми  потребами); 

- створення  особистісної  траекторії  розвитку  кожної  дитини; 
- формування  особистості  випускника, який  усвідомлюе  свою  

належність  до  українського  народу, сучасної  европейської  цивілізації, 
оріентуеться  в  реаліях  і  перспективах  соціокультурної  динаміки. 
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Шляхи  реалізації  npoexrsгy 

Nsз/ 
Термін  

Зміст  заходу  виконаиня  Вrпсонавець  п  
(роки) 

1 2 3 4 
1 Привести 	чисельність 	працівників 	психологічної  2018-2020 Відділ  освіти  Киево-Святошинської  

служби 	закладів 	освіти 	району 	відповідно 	до  районної  державної  адміністрації, районний  
нормативноїпотреби  навчально-методичний  центр  практичної  

психології  
2 Забезпечити 	кабінети 	практичних 	психологів 	і  2018-2020 Відділ  освіти  Киево-Святошинської  

соціальних 	педагогів 	комп'ютерною 	технікою 	та  районної  державної  адміністрації, заклади  
ліцензованими  програмами  комплексної  комп'ютерної  освіти  
діагностики  особистості  

3 Координувати  підвищення  фахового  рівня  працівників  2018-2020 Районний  навчально-методичний  центр  
психологічної  та  логопедичної  служб  району  практичної  психології, заклади  освіти  

4 Забезпечити  працівників  психологічної  та  2018-2020 Відділ  освіти  Киево-Святошинської  
логопедичної  служб  району  окремими  робочими  районної  державної  адміністрації, заклади  
кабінетами  освіти  

5 Проводити  навчання  керівників  закладів 	освіти  з  2018-2020 Відділ  освіти  Киево-Святошинської  
питань  психологічного  супроводу  освітнього  процесу  районної  державної  адміністрації, районний  

навчально-методичний  центр  практичної  
психології  

б  Здійснювати 	моніторинг 	результативності 	роботи  2018-2020 Відділ  освіти  Киево-Святошинської  
працівників 	психологічної  служби  з 	обдарованою  районної  державної  адміністрації, районний  
молоддю, з  дітьми  з  особливими  освітніми  потребами  навчально-методичний  центр  практичної  

психології  
7 цзагальнювати  перспективний  педагогічний  досвід  2018-2020 Районний 	навчально-методичний 	центр  

працівників 	психологічної  та  логопедичної  служб  практичної  психології  
району  

8 Здійснювати  психологічну  експертизу  психологічного  2018-2020 Районний 	навчально -методичний 	центр  
та 	соціологічного 	інструментарію, 	що  практичної  психології  
використовуеться  у  закладах  освіти  
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РОЗДІЛ  N«ДИТИНА  З  ОСОБЛИВИМИ  ОСВІТНІМИ  ПОТРЕБАМИ» 

4.1. Проект  «Психолого-педагогічний  супровід  у  закладах  освіти» 

Мета  nроекту: створити  в  районі  різнорівневу  систему  соціального  захисту  
здобувачів  освіти  з  особливими  освітніми  потребами. 

Завдання  проекту: 
- забезпечити  ранне  виявлення, психолого-педагогічне  вивчення  та  повне  

охоплення  дітей  з  особливостями  психофізичного  розвитку  спеціальною  
освітою; 

- поновлювати  районний  банк  даних  здобувачів  освіти  з  особливими  
потребами; 

- здійснювати  навчально-методичний  супровід  корекційно-розвивального  
навчання; 

- упроваджувати  комп'ютерно-оріентовані  корекційні  педагогічні  технології; 
- здійснювати  підготовку  педагогічних  працівників  закладів  освіти  району  для  

роботи  з  дітьми, які  мають  особливі  освітні  потреби; 
- забезпечити  в  закладах  освіти  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; 

- поширювати  інклюзивну  модель  освіти  в  систему  діяльності  закладів  освіти  
району; 

- забезпечити  функціонування  комунальної  установи  «Інклюзивно-ресурсний  
центр  Киево-Святошинського  району  Київської  області». 

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

Очікувані  результати: 
- забезпечення  прав  дітей  із  особливими  освітніми  потребами  щодо  здобуття  

ними  рівного  доступу  до  якісної  освіти; 
- створення  в  районі  системи  соціального  захисту  дітей  пільгових  категорій  і  

тих, які  перебувають  в  складних  життевих  обставинах; 
- створення  умов  для  якісного  психолого-медико-педагогічного  супровод- 

ження, адаптації  та  інтеграції  у  суспільство  осіб  із  обмеженими  
можливостями  здоров'я. 
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Шляхи  реалізації  npoexrsгy: 

Nsз/ 
Термін  

Зміст  заУоду  вапсонання  Вnп:онавець  
п  

(роки) 
1 2 3 4 
1 Здійснювати  ранне  виявлення  відхилень  у  розумовому  та  2018-2020 Районний  навчально-методичний  центр  

психофізичному  розвитку  дітей  з  особливими  освітніми  практичної  психології, комунальна  
потребами  установа  « Інклюзивно -ресурсний  центр  

Киево-Святошинського  району  Київської  
області», заклади  освіти  

2 Проводити  підбір  корегувальних  програм  розвитку  й  2018-2020 Районний  навчально -методичний  центр  
навчання  для 	здійснення 	індивідуальної  та  групової  практичної  психології, комунальна  
корекційно -розвивальної  роботи  установа  « Інклюзивно -ресурсний  центр  

Киево-Святошинського  району  Київської  
області» 

3 Надавати 	консультативні 	послуги 	батькам 	з 	метою  2018-2020 Районний  навчально-методичний  центр  
раннього  виявлення  та  корекції  розладів  у  розвитку  практичної  психології, комунальна  
емоційно-особистісної  сфери  у  дітей  установа  « Інклюзивно -ресурсний  центр  

Киево-Святошинського  району  Київської  
області», заклади  освіти  

4 Поновлювати  психодіагностичний  інструментарій 	для  2018-2020 Районний  навчально-методичний  центр  
виявлення  відхилень  у  розумовому  та  психофізичному  практичної  психології, комунальна  
розвитку  дітей  установа  « Інклюзивно -ресурсний  центр  

Киево-Святошинського  району  Київської  
області» 

5 Здійснювати  методичний  супровід  практичних  2018-2020 Районний  навчально -методичний  центр  
психологів, соціальних  педагогів  та  вчителів -логопедів  практичної  психології, комунальна  
району  з  питань  надання  корекційної  допомоги  дітям  з  установа  « Інклюзивно -ресурсний  центр  
особливими  освітніми  потребами  Киево-Святошинського  району  Київської  

області» 
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б  Забезпечувати  соціально -психологічний  супровід  дітей  з  2018-2020 Районний  навчально-методичний  центр  
особливими 	освітніми 	потребами, 	які 	навчаються 	в  практичної  психології, комунальна  
інклюзивних  групах  і  класах  установа  « Інклюзивно -ресурсний  центр  

Киево-Святошинського  району  Київської  
області», заклади  освіти  

7 Формувати  мережу  опорних  логопедичних  пунктів  у  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
закладах  загальної  середньої  освіти  та  забезпечувати  їх  
навчально-дидактичними  і  корекційними  засобами  

8 Здійснювати  соціально-педагогічний  патронаж  сімей, у  2018-2020 Відділ  освіти  Киево-Святошинської  
яких  виховуються  діти  з  особливостями  психофізичного  районної  державної  адміністрації, заклади  
розвитку  освіти  у  співпраці  зі  службою  у  справах  

дітей  та  сім'ї  райдержадміністрації  
9 Забезпечувати  умови  для  залучення  дітей  з  особливими  2018-2020 Відділ  освіти  Киево-Святошинської  

освітніми  потребами  до  навчання  в  гуртках, секціях, районної  державної  адміністрації, заклади  
студіях  та  інших  творчих  об'еднаннях  освіти  

10 Забезпечувати  заклади  освіти  відповідними  технічними  2018-2020 Відділ  освіти  Киево-Святошинської  
засобами  для  здійснення  навчання, корекції  та  районної  державної  адміністрації, 
реабілітації  дітей  з  особливими  освітніми  потребами  заклади  освіти  

11 Організовувати  відпочинок  та  оздоровлення  дітей  з  числа  2018-2020 Відділ  освіти  Киево-Святошинської  
дітей-сиріт  і  дітей, позбавлених  батьківського  піклування  районної  державної  адміністрації, 

заклади  освіти  
12 Здійснювати  соціально -педагогічну  та  соціально-правову  2018-2020 Відділ  освіти  Киево-Святошинської  

підтримку  запобігання  бездоглядності  та  правопорушень  районної  державної  адміністрації, 
дітей  із  особливими  освітніми  потребами  районний  навчально-методичний  центр  

практичної  психології, заклади  освіти  
13 Залучати  дітей  із  особливими  освітніми  потребами  до  2018-2020 Відділ  освіти  Киево-Святошинської  

участі  у  виховних, культурно -масових  та  оздоровчих  районної  державної  адміністрації, заклади  
заходах  закладів  освіти  освіти  

14 Широко  інформувати  населення  району  про  можливість  2018-2020 Відділ  освіти  Киево-Святошинської  
здійснення  ранньої  соціальної  реабілітації  районної  державної  адміністрації, 

комунальна  установа  « Інклюзивно - 
ресурсний  центр  Киево-Святошинського  
району  Київської  області», заклади  освіти  
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15 Проводити  просвітницькі, соціально -психологічні  2018-2020 Відділ  освіти  Киево-Святошинської  
тренінги  у  рамках  різноманітних  проектів  та  із  районної  державної  адміністрації, 
залученням  благодійних  організацій  районний  навчально-методичний  центр  

практичної  психології, заклади  освіти  
16 Сприяти  забезпеченню  ефективного  соціально-правового  2018-2020 Відділ  освіти  Киево-Святошинської  

захисту  дітей-сиріт  і  дітей, позбавлених  батьківського  районної  державної  адміністрації, 
піклування, набуття  ними  якісної  освіти  та  необхідних  заклади  освіти  
життевих  навичок  
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4.2. Проект  «Інклюзивна  освіта» 

Мета  проекту : створити  в  районі  різнорівневу  систему  соціального  
захисту  дітей  та  молоді  з  особливими  освітніми  потребами; поширення  
позитивного  ставлення  до  багатоманітності  учнів, цінуванні  та  
врахуванні  відмінностей  кожного  учня. 

Завдання  проекту: 

- формування  компенсаційних  способів  діяльності  як  важливої  умови  
підготовки  дітей  з  особливими  освітніми  потребами  до  навчання  в  
дошкільних, загальноосвітніх  закладах; 
- розвиток  навичок  саморегуляції  та  саморозвитку  дітей  з  урахуванням  
наявних  знань, умінь  і  навичок  комунікативної  діяльності, становлення  
особистості; 
- забезпечення  належних  умов  для  навчання  залежно  від  порушення  
розвитку  дітей  з  особливими  освітніми  потребами  (доступність  приміщень, 
особливості  облаштування  робочого  місця, використання  технічних  засобів  
ТОЩО); 

- розробка  розвиваючих, корекційних  і  компенсаторних  програм. 

Пріоритети  проекту: 

- Організація 	надання 	психолого-педагогічної 	допомоги  
дитині  з  особливими  освітніми  потребами  

- забезпечення  прав  дітей  із  особливими  потребами  щодо  здобуття  
ними  рівного  доступу  до  якісної  освіти; 

- поповнення  матеріально -технічної  і  навчально-методичної  бази  та  
створення  належних  умов  функціонування  для  дітей  з  особливими  
освітніми  потребами  району; 

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

Очікувані  результати: 
- створення  умов  для  реалізації  права  дітей  з  особливими  освітніми  

потребами  на  отримання  рівного  доступу  до  якісної  освіти; 
- побудова  освітнього  простору  на  основі  принципу  гуманізму . 



~ 

Шляхи  реалізації  проекrsгу: 
Термін  

Nsз/п  Зміст  заУоду  виконання  Віп:онавець  
(роки) 

1 2 3 4 
1 Поновлювати  та  уточнювати  районну  базу  даних  про  2018-2020 Районний  навчально-методичний  центр  

дітей  з  особливими  освітніми  потребами  практичної  психології, комунальна  
установа  « Інклюзивно -ресурсний  центр  
Киево-Святошинського  району  Київської  
області», заклади  освіти  

2 Обладнати  приміщення  для  комунальної  установи  2018 Відділ  освіти  
« Інклюзивно -ресурсний 	центр 	Киево- 
Святошинського  району  Київської  області» 

3 Забезпечити  функціонування  комунальної  установи  2018-2020 Відділ  освіти  
« Інклюзивно -ресурсний 	центр 	Киево- 
Святошинського  району  Київської  області» 

4 Забезпечити  комунальну  установу  « Інклюзивно - 2018-2020 Відділ  освіти  
ресурсний  центр  Киево-Святошинського  району  
Київської  області» комп'ютерною  технікою, 
дидактичними  та  методичними  засобами  з  метою  
здійснення  діагностичної  та  корекційно - 
розвивальноїроботи  

5 Забезпечити  заклади  освіти  для  дітей  з  особливими  2018- 2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
освітніми  потребами  комп'ютерною  та  оргтехнікою  

б  Обладнати  в  закладах  освіти  для  дітей  з  особливими  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
освітніми  потребами  кабінети  для  корекційно - 
розвивальної  роботи  

7 Облаштовувати 	кабінети 	учителя-дефектолога, 2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
реабілітолога, 	вчителя-логопеда, 	практичного  
психолога; кімнати  психологічного  розвантахсення  
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8 Розширювати  мережу  інклюзивних  груп  закладів  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
дошкільної  освіти, в  тому  числі  спеціальних  груп  
раннього  віку  (2-й  рік  життя), інклюзивних  класів  
закладів  загальної  середньої  освіти  

9 Забезпечувати 	заклади 	освіти 	відповідними  2018-2020 Заклади  освіти  
педагогічними  кадрами: асистент  вчителя, вчитель- 
дефектолог, реабілітолог, корекційний  педагог  

10 Створити  умови  для  забезпечення  рівного  доступу  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
дітей  із  обмеженими  фізичними  можливостями  до  
приміщень  закладів  освіти  (ліквідація  архітектурних  
бар'ерів, 	побудова 	пандусів, 	переобладнання  
туалетних  кімнат, посилення  освітлення  навчальних  
приміщень) 

11 Обладнати  у  закладах  освіти, що  впроваджують  2018-2020 Відділ  освіти  
інклюзивну  модель  освіти, 	кабінети  корекційно - 
розвивальноїроботи  



48 

РОЗДІЛ  V BHXOBHA РОБОТА  ТА  ПОЗАШКІЛЬНА  ОСВІТА  

5.1. Проект  «Виховання  свідомого  громадянина  України» 
Мета  проекrпу: виховання  успішного, свідомого  громадянина  України, 

формування  особистості  випускника, який  усвідомлюе  свою  належність  до  
українського  народу, сучасної  европейської  цивілізації, оріентуеться  в  
реаліях  і  перспективах  соціокультурної  динаміки, підготовлений  до  життя  і  
праці  у  світі, що  змінюеться . 

Завдання  проекту: 
- удосконалювати  систему  виховної  роботи, впроваджувати  нові  технології  

організації  виховного  процесу  на  підставі  «Основних  оріентирів  виховання  
учнів  1 - 1 1 класів  закладів  загальної  середньої  освіти»; 

- 

	

	посилити  роль  національно  - патріотичного  та  військово-патріотичного  
виховання  учнівської  молоді; 

- сприяти  підвищенню  авторитету  і  ролі  сім'ї  у  вихованні  і  соціалізації  дітей  та  
П1ДЛ1ТКІВ; 

- 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; 

- працювати  над  методичними  рекомендаціями  щодо  профілактики  
правопорушень  серед  учнівської  молоді; 

- забезпечити  інформаційно -просвітницьку  діяльність  для  сприяння  розвитку  
громадсько -активних  шкіл; 

- сприяти  належному  сімейному  вихованню, 	відродженню  сімейних  
цінностей, підвищенню  ваги  виховної  функції  сім"ї  та  підняттю  її  авторитету, 
підготовці  підростаючого  покоління  до  дорослого  сімейного  життя. 

Пріоритети  проекту: виховання  свідомого  патріота  України. 

Очікувані  результати: 
- оптимізація  організаційно -управлінської  моделі  діяльності  системи  виховної  

роботи, враховуючи  позитивний  досвід  функціонування  всіх  служб  району; 
- спрямування  діяльності  педагогічних  працівників  на  неконфліктну  адаптацію  

учасників  навчально-виховного  процесу  до  суспільних  змін, збереження  їх  
психосоматичного  та  фізичного  здоров'я; 

- створення  особистісної  траекторії  розвитку  кожної  дитини; 
- формування  особистості  випускника, який  усвідомлюе  свою  належність  до  

українського  народу, сучасної  европейської  цивілізації, оріентуеться  в  
реаліях  і  перспективах  соціокультурної  динаміки, підготовлений  до  життя  і  
праці  у  світі, що  змінюеться; 

- належне  сімейне  виховання, відродження  сімейних  цінностей, підвищення  
ваги  виховної  функції  сім'ї  та  підняття  її  авторитету, 	підготовка  
підростаючого  покоління  до  дорослого  сімейного  життя. 
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Шляхи  реалізації  проектnу: 
Термін  

Nsз/ 
Зміст  заходу  виконаиня  Випrонавець  н  (роки) 

1 2 3 4 
1 Впроваджувати  у  виховну  систему  Основні  оріентири  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти, 

виховання  учнів  1-11 класів  закладів  загальної  середньої  громадськість, батьки  
освіти  цкраїни  

2 Впроваджувати 	у 	виховний 	процес 	Концепцію  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
національно -патріотичного  виховання  молоді  

3 Посилити  національно -патріотичний  характер  навчання  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти, 
та  виховання, передбачивши  використання  у  виховній  громадськість  населеного  пункту, 
роботі  з  учнями  кращих  традицій  та  звичаїв  українського  батьки  
народу  

4 Формувати  просоціальну  поведінку  підлітків . Підвищити  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти, 
чутливість  до  подій, що  відбуваються  громадськість, батьки  

5 Розробити 	методичні 	рекомендації 	«Соціально 	- 2018-2020 Районний  методичний  центр, заклади  
педагогічна 	та 	психологічна 	робота 	з 	дітьми 	у  освіти  
конфліктний  та  пост-конфліктний  період» 

6 Здійснити  взаемозвязок  шляхів  впливу  між  вихованням  у  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти, 
сім `ї  та  взаемодіею  учня  у  школі  громадськість, батьки  

7 Виховувати 	емоційну 	культуру 	та 	конструктивну  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
поведінку  особистості  

8 Активізувати  діяльність  історичних  клубів  в  закладах  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
освіти, 	де 	учні 	матимуть 	можливість 	глибше  
ознайомитись 	зі 	сторінками 	нашої 	історії, 	відчути  
самобутність  та  неповторність  культури  представників  
всіх  націй, що  становлять  українську  політичну  націю  

9 Проводити  дитячі  та  молодіжні  ігри  у  позаурочний  час: 2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
всеукраїнську  дитячо-юнацьку  військово-патріотичну  гру  
„Сокіл" 	(„Джура"), 	фізкультурно -оздоровчий  
патріотичний  комплекс  школярів  цкраїни 	"Козацький  
гарт" тощо  
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10 Впроваджувати 	систему  підготовчих  та  профілактичних  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
дій  педагога, спрямованих  на  запобігання  формуванню  в  
учнів 	негативних 	звичок, 	рис 	характеру, 	проявів  
асоціальної  поведінки. Підвищити  роль  превентивного  
виховання  

11 Залучати  учнів  до  позакласної  та  позашкільної  роботи, 2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
розширити  мережу  гурткової  роботи  

12 Проводити 	моніторинг 	стану 	кримінальних  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
правопорушень  серед  учнівської  молоді  

13 Забезпечити  взаемодію  з  органами  внутрішніх  справ  щодо  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти, 
ефективної  профілактики 	із 	застосуванням 	відновних  
практик  для  запобігання  конфліктам  та  іншим  негативним  
проявам  учнів  закладів  загальної  середньої  освіти  

14 Сприяти  проводенню  належного  сімейного  виховання, 2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти, 
відродженню 	сімейних 	цінностей, 	підвищенню 	ваги  громадськість, батьки  
виховної 	функції 	сім'ї 	та 	підняття 	її 	авторитету, 
підготовці 	підростаючого 	покоління 	до 	дорослого, 
сімейного  життя  

15 Проводити 	педагогізацію 	батьківської 	громадськості, 2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти, 
педагогічну  просвіту  батьків  з  використанням  сучасних  громадськість  населеного  пункту, 
форм  і  методів  та  залучати  їх  до  виховної  роботи  батьки  

16 Забезпечити 	взаемодію 	закладів 	освіти 	з 	органами  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти, 
державної 	влади, 	батьківською 	громадськістю, громадськість  населеного  пункту, 
неурядовими  організаціями  батьки  

17 Поліпшувати 	методичне, 	нормативно -правове  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
забезпечення  діяльності  закладів  освіти  щодо  героїко- 
патріотичного  виховання  учнів 	в 	процесі  навчально- 
виховної  роботи  

18 Проводити 	семінари-практикуми, 	круглі 	столи, 2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
конференції 	із 	заступниками 	директорів 	з 	виховної  
роботи, 	педагогами -організаторами, 	класними  
керівниками, лідерами  учнівського  самоврядування  та  
головами  батьківських  комітетів  закладів  освіти  з  метою  
обміну  досвідом  та  поліпшення  системи  виховної  роботи  
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5.2. Проект  «Пазашкілля» 

Meіna проекту: 
- модернізація  структури  та  змісту  позашкільної  освіти; 
- збереження  мережі  та  підвищення  якості  освітньої  діяльності  закладів  

позашкільної  освіти  району; 
- забезпечення  вільного  творчого, інтелектуального , духовного  розвитку  дітей  

у  позашкільних  навчальних  закладах; 
- забезпечення  доступності  позашкільної  освіти, гарантування  громадянам  

права  на  її  здобуття; 
- задоволення  освітньо-культурних  потреб  вихованців  і  слухачів; 
- задоволення  потреб  вихованців  і  слухачів  у  професійному  самовизначенні  і  

творчій  самореалізації ; 
- пошук, розвиток  та  підтрилгка  здібних, обдарованих  і  талановитих  вихованців  

і  слухачів; 
- вдосконалення  фізичного  розвитку  вихованців; 
- організація  змістовного  дозвілля  вихованців, пошук  його  нових  форлl; 
- профілактика  бездоглядності, правопорушень ; 
- здійснення  інформаційно -методичної  та  організаційно -масової  роботи; 
- координація  та  методичний  супровід  роботи  гуртків, що  працюють  на  базі  

закладів  загальної  середньої  освіти  за  рахунок  годин  варіативної  складової  
навчальних  планів. 

Завдання  проекту: 
- забезпечити  реалізацію  прав  громадян  на  здобуття  позашкільної  освіти, 

зокрема  у  сільській  місцевості; 
- визначити  основні  напрями, зміст, форми  і  методи  позашкільної  освіти  

вихованців, учнів; 
- створити  умови  для  соціального  захисту  педагогічних  працшникш, 

вихованців, учнів, задоволення  їх  інтересів, духовних  запитів  і  потреб  у  
професійному  самовизначенні; 

- забезпечити  збереження  та  розвиток  мережі  гуртків, зокрема  на  базі  
сільських  закладів  освіти; 

- створити  умови  для  забезпечення  професійної  та  наукової  підготовки, 
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників  системи  
позашкільної  освіти; 

- забезпечити  збереження  та  подальше  зміцнення  матеріально-технічної  бази  
закладів  позашкільної  освіти, вирішення  питань  збільшення  їх  фінансування; 

- забезпечити  соціальний  захист  учасників  навчально-виховного  процесу; 
- впроваджувати  типові  навчальні  плани, типові, адаптовані  та  авторські  

програми  для  гуртків, груп  та  інших  творчих  об'еднань  за  напрямами  
позашкільної  освіти; 

- покращити  забезпечення  закладів  позашкільної  освіти  науково-методичними  
матеріалами; 
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- популяризувати  проведення  творчих, науково-дослідницьких, 
інтелектуальних  районних  конкурсів, акцій, залучення  учнівської  молоді  до  
екологічних  проектів, експедицій, тощо; 

- вирішити  питання  щодо  надання  окремого  приміщення  для  Вишнівського  
центру  творчості  дітей  та  юнацтва. 

Очікувані  результити: 
- збереження  та  удосконалення  мережі  закладів  позашкільної  освіти  та  

забезпечення  їх  результативного  функціонування ; 
- поліпшення  забезпечення  закладів  позашкільної  освіти  науково-методичними  

матеріалами; 
- удосконалення  нормативно-правової  бази  з  питань  забезпечення  ефективного  

розвитку  позашкільної  освіти; 
- удосконалення  системи  підготовки, перепідготовки, безперервної  освіти  та  

підвищення  кваліфікації  і  фахової  майстерності  педагогічних  кадрів  у  сфері  
позашкільної  освіти; 

- зміцнення  матеріально -технічної  бази  закладів  позашкільної  освіти; 
- створення  умов  для  подальшого  розвитку  позашкільної  освіти; 
- збільшення  кількості  залучених  до  здобуття  позашкільної  освіти  дітей, в  

тому  числі  з  категорії  соціально  незахищених, з  метою  задоволення  їх  
освітньо-культурних  потреб, а  також  потреб  у  професійному  самовизначенні  
і  творчій  самореалізації; 

- стимулювання  талановитої  і  обдарованої  vчнівської  молоді. 
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ІІІляхи  реалізгіції  ігроекту: 

Термін  

зІп  зміст  заходу  виконаиня  Випеонавець  
(роки) 

1 2 3 4 
1. На  ково  меrsгодичне  забезпечення  
1 Забезпечити  заклади  позашкільної  освіти  науково- 2018-2020 Районний  методичний  центр, 

методичними  матеріалами  та  науково-пізнавальною  заклади  позашкільної  освіти  
літературою  

2 Забезпечити  методичний  супровід  розробки  модифікованих  2018-2020 Районний  методичний  центр  
та  авторських  програм  гурткової  роботи, здійснення  їх  
експертизи  та  процедури  затвердження  

3 Сприяти  участі  педагогічних  працівників  закладів  2018-2020 Заклади  позашкільної  освіти  
позашкільної  освіти  в  обласних  та  всеукраїнських  науково- 
методичних  заходах  з  питань  позашкільної  освіти  

4 Забезпечити  участь  педагогічних  працівників  позашкільних  2018-2020 Районний  методичний  центр, 
закладів  в  обласних  та  всеукраїнських  конкурсах  науково- заклади  позашкільної  освіти  
методичних  розробок  за  напрямами  позашкільної  освіти  

5 Створити  та  оновлювати  банк  даних  педагогічного  досвіду, 2018-2020 Відділ  освіти  
навчальних  програм, науково-методичних  розробок, 
інноваційних  технологій  відповідно 	до  напрямів  
позашкільної  освіти  

б  Забезпечити  збереження  та  розвиток  мережі  закладів  2018-2020 Відділ  освіти  
позашкільної  освіти  різних  типів  і  форм  власності  

7 Зберігати  та  розвивати  існуючу  мережу  гуртків  закладів  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  позашкільної  
позашкільної  освіти, організовувати  гурткову  роботу  на  базі  освіти  
закладів  загальної  середньої  освіти  із  забезпеченням  
організаційно -методичного  супроводу  їх  діяльності  
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8 Залучати  до  гурткової  роботи  дітей  з  девіантною  2018-2020 Відділ  освіти, 
поведінкою, схильних  до  правопорушень, дітей  соціально- заклади  позашкільної  освіти  
незахищених  категорій  (з  багатодітних  та  малозабезпечених  
сімей, сиріт, напівсиріт, тих, які  потрапили  у  скрутні  життеві  
обставини, дітей  з  особливими  освітніми  потребами). 
Надавати  таким  дітям  пільги  при  відвідуванні  платних  
гуртків  

9 Сприяти  наданню  закладам  позашкільної  освіти  можливості  2018-2020 Відділ  освіти, 
використовувати  безкоштовно  або  на  пільгових  умовах  органи  місцевого  самоврядування  
спортивні  об'екти, культурні, оздоровчі  та  інші  заклади  для  
організації  навчально-виховної  та  організаційно -масової  
роботи  з  дітьми  та  учнівською  молоддю, проведенню  
масових  заходів, конкурсів, акцій  

10 Розширити  у  закладах  загальної  середньої  освіти, що  2018-2020 Відділ  освіти, 
розташовані  у  сільській  місцевості, мережу  гуртків, клубів  та  органи  місцевого  самоврядування  
творчих  об'еднань  в  тому  числі  за  рахунок  вирішення  
питання  підвезення  фахівців  з  позашкільної  освіти  до  
сільських  закладів  освіти  

11 Інформувати  батьків  та  громадськість  з  питань  позашкільної  2018-2020 Районний  методичний  центр, 
освіти  через  засоби  масової  інформації. заклади  позашкільної  освіти  
цдосконалити  функціонування  офіційних  Wеb-сайтів  
закладів  позашкільної  освіти  

12 Створити  рубрику  «Позашкільна  освіта» на  офіційному  Web- 2018-2020 Районний  методичний  центр  
сайті  районного  методичного  центру, забезпечити  
наповнення  її  відповідними  матеріалами  
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13 цдосконалити  організацію  та  проведення  районних  2018-2020 Відділ  освіти, 
конкурсів, виставок, акцій, масових  заходів  за  участю  заклади  позашкільної  освіти  
закладів  позашкільної  освіти. Стимулювати  переможців  
зазначених  заходів  призами, грамотами, дипломами  

14 Забезпечувати  участь  вихованців  закладів  позашкільної  2018-2020 Відділ  освіти, 
освіти  та  учнів  закладів  загальної  середньої  освіти, заклади  позашкільної  освіти  
переможців  районних  заходів, у  обласних, всеукраїнських  та  
міжнародних  етапах  конкурсів, фестивалів  різних  рівнів  

15 Розширювати  мережу  гуртків  закладів  позашкільної  освіти  2018-2020 Відділ  освіти, 
відповідно  до  запитів  батьків, в  тому  числі  за  рахунок  заклади  позашкільної  освіти  
надання  платних  освітніх  послуг  

16 Ініціювати  надання  звань  «Народний  (зразковий) колектив» 2018-2020 Відділ  освіти, 
творчим  студіям  та  колективам  закладів  позашкільної  освіти  заклади  позашкільної  освіти  
які  мають  відповідні  надбання  

17 Забезпечувати  позашкільні  заклади  висококваліфікованими  2018-2020 Відділ  освіти, 
фахівцями  заклади  позашкільної  освіти  

18 Забезпечувати  умови  для  проходження  курсової  2018-2020 Відділ  освіти, 
перепідготовки  педагогічних  працівників  позашкільних  районний  методичний  центр, 
закладів, в  тому  числі  за  рахунок  організації  пролонгованих  заклади  загальної  середньої  та  
курсів, та  їх  атестації  позашкільної  освіти  

19 Сприяти  участі  педагогічних  працівників  закладів  2018-2020 Відділ  освіти, 
позашкільної  освіти  у  конкурсі  професійної  майстерності  заклади  позашкільної  освіти  
"Джерело  творчості" 

20 Забезпечити  безперервну  освіту  педагогічних  працівників  2018-2020 Відділ  освіти, 
закладів  позашкільної  освіти  та  керівників  гуртків  закладів  заклади  загальної  середньої  та  
загальної  середньої  освіти  шляхом  проведення  семінарів - позашкільної  освіти  
практикумів, майстер-класів, консультацій, круглих  столів, 
творчих  майстерень, науково-практичних  конференцій  з  
питань  позашкільної  освіти  

21 Залучати  педагогічних  працівників  до  організації  та  2018-2020 Районний  методичний  центр  
проведення  обласних, всеукраїнських  семінарів  та  до  участі  
у  них  
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22 Забезпечити  оновлення  комп'ютерної  та  офісної  техніки  2018-2020 Відділ  освіти  
закладів  позашкільної  освіти  

23 Сприяти  вирішенню  питання  про  виділення  окремого  2018-2020 Відділ  освіти  
приміщення  для  Вишнівського  Центру  творчості  дітей  та  
юнацтва  

24 Оновити  матеріально -технічну  базу  гуртків  та  творчих  2018-2020 Відділ  освіти, 
об'еднань  закладів  освіти  району  необхідними  матеріалами  заклади  позашкільної  освіти  
(інструментами, інвентарем  для  навчально -дослідних  
земельних  ділянок, сценічними  костюмами, туристським  
спорядженням, мультимедійним  та  музичним  обладнанням, 
переносними  тест-лабораторіями ) 

28 Сприяти  поглибленню  міжнародного  співробітництва  з  2018-2020 Відділ  освіти, 
питань  позашкільної  освіти, залученню  педагогічних  заклади  позашкільної  освіти  
працівників  закладів  позашкільної  освіти  до  участі  в  
міжнародних  конференціях, проектах, вебінарах  

29 Підтримувати  участь  вихованців  закладів  позашкільної  2018-2020 Органи  місцевого  самоврядування, 
освіти  у  міжнародних  конкурсах, змаганнях  і  фестивалях  в  Відділ  освіти  
тому  числі  у  літній  період  
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РОЗДІЛ  VI ПЕДАГОГІЧНІ  ПРАЦІВНuСИ  

6.1. Проект  «Прафесійний  розвиток  педагогічних  та  управлінських  кадрів» 

Мета  проекту: 
- забезпечення  сучасної  якості  освіти  в  навчально-виховних  закладах  району  за  

рахунок  систематичного  якісного  розвитку  педагогічного  кадрового  складу; 
- 

	

	створення  умов  для  забезпечення  економічних  та  соціальних  гарантій  
професійної  самореалізації  педагогічних  працівників  та  утвердження  їх  
високого  соціального  статусу  в  суспільстві; 

- створення  умов  якісного  безперервного  розвитку  і  саморозвитку  
педагогічних  і  науково-педагогічних  працівників . 

Завдання  проекту: 
- забезпечити  постійний  організаційно -управлінський  і  науково-методичний  

супровід  і  прогнозування  професійного  розвитку  педагогічних, 
управлінських  та  методичних  кадрів  району  з  метою  забезпечення  
законодавчих  вимог  до  освіти; 

- розвивати  інформаційно -навчальне  середовище  системи  освіти  району  на  
базі  районного  методичного  центру  та  дистанційної  освіти  з  використанням  
освітнього  порталу  Київського  обласного  інституту  післядипломної  освіти  
педагогічних  кадрів, що  дасть  можливість  оперативного  доступу  до  
необхідної  інформації  споживачам  освітніх  послуг  та  створить  умови  для  
дистанційного  їх  навчання; 

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

- створювати  умови  для  постійного  професійного  розвитку  персоналу  закладу; 
- удосконалювати  кадрове  забезпечення  системи  освіти  району, у  тому  числі  

наближення  якості  підготовки  фахівців  до  потреб  сучасного  навчального  
закладу; 

- забезпечити  гарантовану  готовність  педагогічних  працівників  усіх  категорій  
до  виконання  своїх  професійних  функцій  та  постійного  розвитку  й  
саморозвитку; 

- удосконалювати  якість  підвищення  кваліфікації  педагогічних  кадрів. 

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



Очікувані  результити: 
- оновлення  змісту  підготовки  педагогічних  працівників, системи  неперервної  

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

- створення  діяльнісно-оріентованої  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 : вмотивованість  

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

з/п  
Заходи  вшгонаиня  Вrп:онавець  

оки  
1 2 3 4 

1 Проводити  практичні  семінари, тренінги, майстр-класи  для  різних  Відділ  освіти, районний  
категорій  педагогічних  працівників  з  метою  їхньої  підготовки  до: 2018-2020 методичний  центр, заклади  
- роботи  в  умовах  Нової  української  школи, профільної  школи; освіти  
- викладання  нововведених  навчальних  курсів  у  закладах  загальної  
середньої  освіти; 
- 	використання  сучасних  педагогічних, інформаційних  і  
телекомунікаційних  технологій  у  педагогічній, управлінській  та  
методичній  практиці; 
- роботи  з  обдарованими  дітьми; 
- роботи  з  учнями  з  особливими  освітніми  потребами; 
- 	педагогічної 	та 	управлінської 	діяльності 	в 	умовах 	Нової  
української  школи  

2 Надавати 	методичну 	та 	організаційну  допомогу 	педагогічним  Відділ  освіти, районний  
працівникам  з  питань  реформування  освітньої  галузі  та  коригування  2018-2020 методичний  центр  
нормативно -правової  бази  

3 Забезпечити  підвищення  кваліфікації  вчителів  початкової  школи  2018-2020 Відділ  освіти, районний  
щодо  впровадження  Державного  стандарту  початкової  освіти  методичний  центр, заклади  

освіти  
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1 2 3 4 
4 Забезпечити  безперервність  підготовки  вчителя  Нової  української  Відділ  освіти, районний  

школи  до  реалізації  освітньої  політики  держави  шляхом  опанування  2018-2020 методичний  центр, заклади  
новітніми  практиками, технологіями, методиками, формами, освіти  
методами  професійної  діяльності  на  засадах  інноваційних  освітніх  
підходів  

5 Забезпечити  діяльність  центру  дистанційного  навчання  з  метою  Відділ  освіти, районний  
широкого  залучення  педагогів  й  здобувачів  освіти  району  до  2018-2020 методичний  центр, заклади  
навчання  за  дистанційною  формою  освіти  

6 Поповнювати  фонд  бібліотеки  районного  методичного  центру, Відділ  освіти, районний  
шкільних  бібліотек  науково-методичною, довідниковою  2018-2020 методичний  центр, заклади  
літературою, періодичними  фаховими  виданнями  загальної  середньої  освіти  

7 Поновлювати  електронний  банк  даних  матеріалів  перспективного  Відділ  освіти, районний  
педагогічного  досвіду  педагоів  району, розширити  медіатеку, 2018-2020 методичний  центр, заклади  
електронні  каталоги  бібліотеки  та  виставки  „Освіта  району  на  шляху  освіти  
реформування " 

8 Забезпечити  діяльність  районних  методичних  об'еднань, семінарів - Відділ  освіти, районний  
практикумів, майстер-класів, консультпунктів  з  підготовки  вчителів  2018-2020 методичний  центр, заклади  
до  роботи  в  умовах  Нової  української  школи  освіти  

9 Організувати  забезпечення  науково-методичного  супроводу  2018-2020 Відділ  освіти, районний  
міжнародних, всеукраїнських  заходів, що  проводяться  на  базі  методичний  центр, заклади  
закладів  та  установ  освіти  району  освіти  

10 Забезпечити  підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників  з  Відділ  освіти, районний  
питань  викладання  профільних  предметів, курсів  за  вибором, 2018-2020 методичний  центр, заклади  
факультативів  загальної  середньої  освіти  

11 Проводити  індивідуальні  консультації  для  педагогічних  працівників  Районний  методичний  центр, 
з  питань  впровадження  Нової  української  школи  2018-2020 заклади  освіти, заклади  загальної  

середньої  освіти  
12 Проводити  навчання  вчителів, які  будуть  працювати  за  новими  Районний  методичний  центр, 

програмами  та  Державними  стандартами  базової  та  повної  загальної  2018-2020 заклади  загальної  середньої  
середньої  освіти  освіти  

13 Щорічно  проводити  районний  тур  конкурсу  педагогічної  Відділ  освіти, районний  
майстерності  "цчитель  року" 2018-2020 методичний  центр, заклади  

освіти  
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14 Проводити  моніторинг  якості  освітніх  послуг  з  метою  Відділ  освіти, районний  
вдосконалення  роботи  з  педагогічним  персоналом  2018-2020 методичний  центр, заклади  

освіти  
15 Забезпечити  заклади  освіти  електронними  навчальними  Відділ  освіти, районний  

програмами . Запровадити  у  освітній  процес  електронні  навчальні  2018-2020 методичний  центр, заклади  
програми  з  базових  навчальних  предметів  загальної  середньої  освіти  

16 Пропагувати  перспективний  педагогічний  досвід, методичні  Районний  методичний  центр, 
розробки  педагогічних  працівників, запроваджені  інноваційні  2018-2020 заклади  освіти  
технології  і  методики  

17 Залучити  керівників  закладів  освіти, педагогічних  працівників  до  Районний  методичний  центр, 
публікацій  своїх  творчих  надбань  у  фахових  періодичних  виданнях  2018-2020 заклади  освіти  

18 Забезпечити  функціонування  районного  методичного  центру  або  Відділ  освіти  
сервісно-ресурсного  центру  Відділу  освіти  2018-2020 
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6.2. 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  закладів  освіти; 
- 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; 
- сприяти  підвищенню  в  суспільстві  статусу  педагогічного  працівника, рівня  

забезпечення  його  економічних, соціальних  та  гуманітарних  потреб. 

Пріоритетаі  проекту: оновлення  ролі  вчителя  як  висококваліфікованого  
фахівця, який  володіе  значним  арсеналом  інноваційних  технологій  
організації  навчально-виховного  процесу. 

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

науково-педагогічних  працівниках; 
- створення  системи  професійно -педагогічної  адаптації  молодих  фахівців; 
- стабілізацію  кадрового  складу  дошкільних, закладів  загальної  середньої  

освіти  та  позашкільної  освіти; 
- підвищення  професійного  рівня  педагогічних  працівників; 
- підвищення  престижу  педагогічної  професії  в  суспільстві  та  утвердження  

високого  соціального  статусу  вчителя; 
- пошпшення  соціально-економічного  становища  вчитешв, морального  і  

матеріального  стимулювання  їхньої  професійної  діяльності . 
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Термін  
N~ зІп  Назва  заУоду  виконания  Віпсонавець  

ОКИ  
1 2 3 4 

1 Забезпечувати 	своечасну 	виплату 	заробітної 	плати  2018-2020 Відділ  освіти  
працівникам  закладів  освіти  з  урахуванням  вимог  Законів  
України  «Про  загальну  середню  освіту», «Про  дошкільну  
освіту», 	постанов 	Кабінету 	Міністрів 	України 	від  
25.08.2004 №  1096 «Про  встановлення  розміру  доплати  за  
окремі  види  педагогічної  діяльності», від  1 6 вересня  2015 
р. Ns 731 	«Про  підвищення  оплати  праці  працівників  
установ, 	закладів 	та 	організацій 	окремих 	галузей  
бюджетної  сфери» 

2 2018-2020 Відділ  освіти  
Забезпечувати  відповідно  до  статті  57 Закону  України  
«Про 	освіту» 	(«Державні 	гарантії 	педагогічним 	і  
науково-педагогічним 	працівникам») 	педагогічним 	і  
науково-педагогічним 	працівникам 	виплату 	щорічної  
грошової  винагороди  в  розмірі  до  одного  посадового  
окладу  (ставки  заробітної  плати) за  сумлінну  працю, 
зразкове  виконання  покладених  на  них  обов 'язків. 

3 Проводити 	щомісячні  доплати  до 	посадового 	окладу  2018-2020 Відділ  освіти  
керівникам 	загальноосвітніх , 	дошкільних 	та 	закладів  
позашкільної 	освіти 	їх 	заступникам 	та 	методистам  
районного  методичного  центру. 
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4 Встановити  доплати  до  посадових  окладів  педагогічним  2018-2020 Відділ  освіти  
працівникам, які  підготували  переможців  та  призерів  Ш  та  
IV етапів  Всеукраїнських  олімпіад  з  базових  дисциплін, 
переможців  та  призерів  ІІ  та  Ш  етапів  конкурсу-захисту  
учнівських 	науково-дослідних 	робіт 	учасників 	МАН, 
переможців, 	лауреатів 	обласних, 	Всеукраїнських 	та  
міжнародних  змагань, мистецьких  конкурсів  та  фестивалів  

5 Спільно  з  профспілковими  комітетами  закладів  освіти  та  
лікувально 	- 	профілактичними 	закладами  забезпечити  2018-2020 Відділ  освіти, районна  організація  
проведення  атестації  робочих  місць  за  умовами  праці  у  профспілки  працівників  освіти  і  науки, 
передбачені  законодавством  терміни  та  встановити  через  заклади  освіти  
колективні  договори  передбаченізаконодавством  пільги  та  
компенсації  працюючим  у  шкідливих  умовах  

6 Ввести  часткову  оплату  (до  50%) за  навчання  із  заочною  2018-2020 Відділ  освіти  
формою  у  педагогічних  вузах  міста  Киева  та  Київської  
області  вчителям, які  працюють  не  за  фахом, для  здобуття  
другої  педагогічної  освіти  

7 Забезпечити  виплату  технічним 	працівникам  закладів  2018-2020 Відділ  освіти  
освіти  допомоги  на  оздоровлення  у  розмірі  до  місячного  
посадового  окладу  (ставки  заробітної  плати) при  наданні  
щорічної 	відпустки 	та 	щорічної 	винагороди 	за  
добросовісне  виконання  посадових  обов 'язків  у  розмірі  до  
50% посадового  окладу. 

8 Сприяти  забезпеченню  безкоштовного  проїзду  до  робочих  2018-2020 Відділ  освіти  
місць  і  в  зворотному  напрямку  педагогічних  працівників  
сільських 	закладів 	освіти, 	що 	проживають 	в 	інших  
населених  пунктах  

9 Передбачати 	бюджетне 	фінансування  для  відзначення  2018-2020 Відділ  освіти  
кращих 	педагогічних 	працівників 	освіти 	району, 
нагородження  Киево-Святошинською  районною  преміею  
«За  заслуги  в  галузі  освіти», Районною  педагогічною  
преміею  керівників  закладів 	освіти  імені  Заслуженого  
вчителя  цкраїни  Володимира  Захаровича  Колібабчука. 
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10 Забезпечити  реалізацію  положень  КЗпП  цкраїни, Закону  2018-2020 Відділ  освіти, районна  організація  
України  «Про  профспілки, їх  права  та  гарантії  діяльності» в  профспілки  працівників  освіти  і  науки  
частині  додержання  прав  профспілок  на  захист  соціально - 
економічних  інтересів  праувників  галузі  освіти  району  

11 Забезпечити  проведення  щорічного  медичного  огляду  2018-2020 Районний  методичний  центр  
працівників  закладів  освіти  

12 Забезпечити  щорічне  формування  замовлення  на  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
підготовку  педагогічних  кадрів  вищими  навчальними  
закладами  III-IV рівнів  акредитації  відповідно  до  потреби  у  
кадрах  
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РОЗДІЛ  VII УПРАВЛІННЯ  ОСВІТОЮ  

7.1. Проект  «Громадська-державне  управління» 

Мета  проекту: забезпечення  ефективного  управління  освітою  шляхом  
впровадження  механізмів  громадсько -державної  взаемодії  органів  влади  та  
громади  для  задоволення  потреб  мешканців  району. 

Завдання  проекту: 
- сприяти  участі  громадськості  у  формуванні  освітньої  політики  в  районі; 
- підвищення  рівня  знань  і  вмінь  керівників  закладів  освіти  освіти  з  освітнього  

менеджменту; 
- створити  діеву  модель  громадсько-державного  управління  розвитку  освіти  на  

рівні  навчального  закладу, району  як  приклад  участі  громадськості  у  
формуванні  регіональної  освітньої  політики; 

- сприяти  запровадженню  автономії  школи  з  одночасним  посиленням  
відповідальності  перед  суспільством  згідно  з  вимогами  громадсько- 
державної  системи  забезпечення  якості  освіти; 

- забезпечення  узгодженої  взаемодії  між  громадою  та  державою  в  управлінні  
освітою, пов'язаної  з  можливістю  приймати  ефективні  управлінські  рішення, 
відповідально  та  результативно  впливати  на  освітню  політику. 

Пріоритети  проекту: 
- сприяння  впливу  громади  на  прийняття  управлінських  рішень. 

Очікувані  результити: 
- налагодження  громадсько -державної  взаемодії  в  управлінні  освітою; 
- ефективне  управління  освітою  на  основі  проектно-цільового  методу; 
- функціонування  інституцій, що  забезпечують  відкритість  та  прозорість  

розвитку  освіти; 
- підвищення  рівня  управлінської  компетентності  керівників  закладів  освіти. 
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ІІІля.кхі  регuтізгІції  Ігроекуігу: 

№  Термін  

зІп  Зміст  заходу  виконання  Виконавець  
(роки) 

1 2 3 4 
1.  Продовжити  участь  громадськості  в  діяльності  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  

освітніх  закладів  (розвиток  мережі  громадсько- 
активних  шкіл, ініціювання  проектів  громад  по  
створенню  дошкільних  закладів  освіти, розвиток  
мережі  освітніх  округів  тощо) 

2.  Залучати  громадськість  територій  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
до  проведення  звітів  директорів  закладів  
загальної  середньої  освіти  

3.  Сприяти 	запровадженню 	дистанційного  2018-2020 Відділ  освіти  
навчання  для  керівників  закладів 	освіти 	з  
питань  освітнього  менеджменту  

4.  Висвітлювати 	управлінську 	політику 	освіти  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
району 	на 	сайті 	відділу 	освіти 	Киево- 
Святошинської 	районної 	державної  
адміністрації  Київської  області 	та  у  засобах  
масової  інформації  

S. ПрОВОДИТи 	ЩОр1ЧНИЙ 	МОНlториНГ 	ЯКОСТІ  2018-2020 Відділ  освіти  
управлінської 	діяльності 	та 	організації  
методичної  роботи  у  закладах  освіти  району  

6. Продовжувати 	співпрацю 	з 	міжнародними  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
освітніми  організаціями, науковими  установами, 
фондами, 	асоціаціями 	та 	громадськими  
організаціями  «Партнерство  в  освіті». 
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7.  Здійснювати  обмін  досвідом, інформаціею  та  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
брати 	участь 	у 	семінарах, 	конференціях 	з  
проблем 	розвитку 	громадсько-державного  
управління  

8.  Забезпечити 	ефективну 	співпрацю 	закладів  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
загалної  середньої  освіти  району  та  органів  
громадського  самоврядування  



7.2. Праект  „Самаврядування  дітей, учнівської  молоді, педагогів  та  
батьківської  громадськості  " 

Мета  проекту: створення  діевої  моделі  громадсько-державного  управління  
розвитку  освіти  на  рівні  навчального  закладу, населеного  пункту, району. 

Завдання  проекту: 
- сприяти  участі  громадськості  у  формуванні  освітньої  політики  в  районі; 
- удосконалювати  систему  виховної  роботи, впроваджувати  нові  технології  

організації  виховного  процесу  на  підставі  «Основних  Оріентирів  виховання  
учнів  і  - 1 1 класів  закладів  загальної  середньої  освіти  України»; 

- посилити  роль  національно  - патріотичного  виховання  учнівської  молоді; 
- сприяти  підвищенню  авторитету  і  ролі  сім'ї  у  вихованні  і  соціалізації  дітей  та  

П1ДЛ1ТКІВ; 

- 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 . 

- працювати  над  методичними  рекомендаціями  щодо  профілактики  
правопорушень  серед  учнівської  молоді. 

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

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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Шляхи  реалізації  проекту: 
Термін  

зІн  Назва  заходу  виконания  В~п:онавець  
ОКИ  

1 2 3 4 
1 Забезпечити  виконання  тристоронньої  угоди  про  співпрацю  2018-2020 Відділ 	освіти, 	заклади 	освіти, 

між  батьківською  громадськістю, відділом  освіти  громадськість  населеного  пункту, батьки  
райдержадміністраціею  та  районною  організаціею  дітей, 
сприяти  укладенню  подібних  угод  на  місцевому  рівні  

2 Здійснювати  за  участі  районної  асоціації  батьків  школярів  2018-2020 Відділ 	освіти, 	заклади 	освіти, 
громадську  експертизу  соціально-педагогічних  ініціатив  і  громадськість  населеного  пункту, батьки  
проектів, спрямованих  на  вдосконалення  і  розвиток  галузі  
освіти  

3 Сприяти  роботі  районній  організації  дітей  («РОД»), 2018-2020 Відділ  освіти  
самоврядування  дітей  та  учнівської  молоді  

4 Сприяти  створенню  при  закладах  освіти  просвітницьких  центрів  2018-2020 Відділ 	освіти, 	заклади 	освіти, 
для  популяризації  знань  з  родинної  педагогіки, досвіду  громадськість  населеного  пункту, батьки  
взаемозв 'язку  сім'ї  і  школи, виховання  громадянського  
становлення  особистості, формування  здорового  способу  життя  
тощо  

5 Впроваджувати  модель  громадсько-активних  шкіл  у  практику  2018-2020 Відділ 	освіти, 	заклади 	освіти, 
роботи  закладів  освіти  району  громадськість  населеного  пункту, батьки  

б  Забезпечити  підготовку  педагогів, керівників  закладів  освіти  для  2018-2020 Відділ  освіти  
організації  роботи  громадсько-активних  шкіл  та  діяльності  
органів  самоврядування  дітей  та  уцнівської  молоді  

7 Забезпечити  підготовку  педагогічних  працівників  до  2018-2020 Відділ  освіти  
впровадження  сучасних  виховних  технологій, нових  методів  
і  форм  роботи  у  діяльність  з  органами  учнівського  
самоврядування  закладів  загальної  середньої  освіти  
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8 Визначити  базові  заклади  освіти  для  проведення  2018-2020 Відділ  освіти  
організаційно -методичної, експериментальної  роботи  з  
актуальних  питань  громадського  самоврядування  в  закладах  
освіти  

9 Сприяти  уцасті  громадських  організацій  у  розв'язанні  2018-2020 Відділ 	освіти, 	заклади 	освіти, 
актуальних  проблем  освіти, підвищення  ролі  вчителя  у  громадськість, батьки  
формуванні  громадянського  суспільства  

10 Забезпечити  ефективну  роботу  в  закладах  загальної  2018-2020 Відділ 	освіти, 	заклади 	освіти, 
середньої  освіти  освіти  району  рад  закладів  освіти  та  громадськість, батьки  
піклувальних  рад  

11 Організувати  роботу  постійно  діючих  науково-практичних  2018-2020 Відділ 	освіти, 	заклади 	освіти, 
семінарів  з  актуальних  питань  громадського  самоврядування  громадськість, батьки  
в  освіті  

12 Створювати  умови  для  діяльності  на  базі  закладів  освіти  2018-2020 Відділ 	освіти, 	заклади 	освіти, 
громадських  дитячих  та  молодіжних  організацій  громадськість, батьки  

13 Поширювати  практику  організації  навчально-оздоровчих  2018-2020 Відділ 	освіти, 	заклади 	освіти, 
зборів  лідерів  самоврядування  дітей  та  учнівської  молоді  громадськість  населеного  пункту, батьки  

14 Сприяти  розвитку  волонтерського  руху  серед  учнівської  2018-2020 Відділ  освіти, молоді  та  спорту. заклади  
молоді, залученню  їх  до  посильної  допомоги  людям  освіти, громадськість  населеного  пункту, 
похилого  віку, інвалідам, одиноким  непрацездатним  батьки  
громадянам, створенню  в  закладах  освіти  загонів  милосердя, 
проведенню  акцій  "Турбота", "Ветерани  поруч" тощо  
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РОЗДІЛ  VIII ІНФОРМАЦТУТНИУТ  ОСВІТНІЙ  ПРОСТІР  
8.1. Проект  «Інформаційно-освітній  простір» 

Мета  проекту: 
- створення  належних  умов  для  задоволення  якісних  освітніх  потреб  

населення; 
- створення  необхідних  умов  для  інноваційного  розвитку  системи  освіти; 
- впровадження  в  освітній  процес  закладів  загальної  середньої  освіти  

інформаційно -комунікаційних  технологій, що  забезпечить  формування  
конкурентоспроможної , творчої, соціально  активної  особистості; 

- реалізація  стратегії  розвитку  освіти  району  щодо  інформатизації  освітнього  
процесу, управлінської  діяльності  та  методичної  роботи  закладів  та  установ  
освіти; 

- інтенсифікація  навчання  і  виховання  за  рахунок  використання  інформаційно- 
комунікаційних  технологій; 

- удосконалення  інформаційно -методичного  забезпечення  освітнього  процесу; 
- формування  інформаційної  культури  учнів  та  педагогічних  працівників, 

забезпечення  їх  інформаційних  потреб. 
Завдання  проекту: 
- забезпечити  оснащення  закладів  загальної  середньої  освіти  засобами  

інформаційно -комунікаційних  технологій; 
- забезпечити  заклади  освіти  навчальними  комп'ютерними  програмами  

поліпшити  матеріально-технічну  базу  закладів  освіти; 
- 	впроваджувати  новітні  інформаційні  технології; 
- удосконалити  систему  управління  закладами  освіти  шляхом  застосування  

інформаційно -комунікаційних  технологій  (ІКТ); 
- забезпечити  підготовку  та  підвищення  рівня  кваліфікації  вчителів  з  питань  

інформаційно -комунікаційних  технологій; 
- здійснювати  технічний  супровід  освітніх  районних  заходів; 
- організовувати  освітній  процес  з  використанням  комп'ютерних  засобів  

навчання  та  забезпечення  доступу  до  інформаційних  ресурсів; 
- здійснювати  оснащення  шкільних  бібліотек  комп'ютерною  технікою  з  

підключенням  до  мережі  Інтернет; 
- 	обладнати  електронними  бібліотеками  заклади  загальної  середньої  освіти; 
- сприяти  впровадженню  дистанційної  форми  навчання; 
- 	підвищити  рівень  інформаційної  культури  учасників  освітнього  процесу. 
Пріоритети  проекту: 

- забезпечення  стовідсоткового  володіння  інформаційно-комунікаційними  
технологіями  усіма  педагогічними  працівниками; 

- забезпечення  діевості  системи  веб-сайтів  закладів  загальної  середньої  та  
позашкільної  освіти  для  опублікування  кращих  освітянських  надбань, 
підтримки  колективної  та  індивідуальної  комунікації; 

- формування  единого  освітнього  середовища, забезпечення  інформаційної  
інтеграції  освітніх  ресурсів, інформаційної  безпеки  та  централізованого  
фільтрування  несумісного  з  освітнім  процесом  контенту. 

4чікуван  і  резулвтати: 
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- поліпшення  якості  освіти, створення  механізму  її  стійкого  інноваційного  
розвитку, варіативності  та  індивідуалізації  навчання; 

- забезпечення  закладів  загальної  середньої  освітиосвіти  доступом  до  
глобальних  інформаційних  ресурсів  з  використанням  високошвидкісних  
каналів, а  учнів  і  вчителів  - до  високоякісних  локальних  і  мережних  освітніх  
інформаційних  ресурсів; 

- створення  та  використання  у  освітньому  процесі  сучасних  електронних  
навчальних  матеріалів; 

- створення  дистанційної  системи  роботи  з  учнями; 
- забезпечення  розвитку  інформаційної  взаемодії  та  інтеграції  закладів  

загальної  середньої  освіти  у  світовий  інформаційний  освітній  простір. 
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Шляхи  реалізації  проекту: 
Терміни  

NsзІп  Зміст  заходу  вико-нания  Виконавець  
оки  

1 2 3 4 
1 Здійснювати  моніторинг  функціонування  офіційних  Відділ  освіти, районний  методичний  

Wеb-сайтів  закладів  освіти  2018-2020 центр,заклади  освіти  
2 Організовувати  проведення  районного  етапу  обласного  Відділ 	освіти, 	районний 	методичний  

конкурсу  на  кращий  Wеb-сайт  закладу  освіти  із  2018-2020 центр, заклади  освіти  
залученням  переможців  у  подальших  етапах  конкурсу  

3 Сприяти  створенню  педагогічними  працівниками  Відділ 	освіти, 	районний 	методичний  
закладів  освіти  освітніх  блогів, інтернет  сторінок  з  2018-2020 центр, заклади  освіти  
метою  розміщення  на  них  методичних  розробок, 
дидактичних  матеріалів  

4 Організовувати  та  проводити  для  педагогічних  Відділ 	освіти, 	районний 	методичний  
працівників  з  метою  підвищення  їх  комп'ютерної  2018-2020 центр, заклади  освіти  
грамотності  

5 Сприяти  участі  освітян  району  в  онлайн  конференціях, Відділ 	освіти, 	районний 	методичний  
нарадах, семінарах  2018-2020 центр, заклади  освіти  

б  Забезпечити  функціонування  районного  центру  2018-2020 Відділ 	освіти, 	районний 	методичний  
дистанційного  навчання, залучити  фахівців  до  центр  
розроблення  дистанційних  курсів  

7 Забезпечувати  участь  здобувачів  освіти  в  районних, Відділ 	освіти, 	районний 	методичний  
обласних, всеукраїнських  конкурсах, олімпіадах  та  2018-2020 центр, заклади  освіти  
інтернет  — олімпіадах  з  інформатики, комп'ютерної  
графіки, комп'ютерних  технологій  

8 Організовувати  та  проводити  наради, семінари, Районний 	методичний 	центр, 	заклади  
практикуми  з  питань  впровадження  інноваційних  2018-2020 освіти  
технологій  в  освітній  процес, використання  хмарних  
технологій  в  освітньому  процесі  

9 Забезпечити  ліцензійними  програмними  засобами  Відділ  освіти, заклади  освіти  
навчання  діючі  комп'ютери  в  закладах  освіти  2018-2020 
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10 Дотримуватися  системи  інформаційної  безпеки  Відділ 	освіти, 	районний 	методичний  
2018-2020 центр, заклади  освіти  

11 Забезпечити  використання  програми  «Електронна  Відділ 	освіти, 	районний 	методичний  
бібліотека», установивши  відповідне  обладнання  в  2018-2020 центр, заклади  освіти  
закладах  загальної  середньої  освіти  

12 Надавати  адресну,консультаційну  допомогу  педагогам  Районний 	методичний 	центр, 	заклади  
для  підвищення  рівня  впровадження  інформаційно - 2018-2020 освіти  
комунікаційних  технологій  в  освітній  процес  

13 Проводити  навчання  керівників  закладів  освіти  з  питань  Районний 	методичний 	центр, 	заклади  
менеджмента  освіти, законодавства  в  галузі  освіти  2018-2020 освіти  

14 Забезпечити  за  рахунок  коштів  районного, місцевого  Відділ  освіти, заклади  освіти  
бюджетів, спонсорів  заклади  загальної  середньої  та  2018-2020 
позашкільної  освіти  комп'ютерною  технікою  та  
проводити  оновлення  технічно  застарілої  комп'ютерної  
техніки  

15 Організовувати  та  проводити  навчально-методичні  Відділ 	освіти, 	районний 	методичний  
семінари, педагогічні  конференції  та  інші  заходи  з  2018-2020 центр, заклади  освіти  
використанням  інформаційно -комунікаційних  
технологій  

16 Забезпечити  участь  педагогів  району  у  курсах  та  Відділ 	освіти, 	районний 	методичний  
спецкурсах  за  різними  формами  навчання  (очні, 2018-2020 центр, заклади  освіти  
дистанційні  тощо), спрямовані  на  впровадження  та  
використання  інформаційних  технологій  в  освітньому  
процесі  

17 Сприяти  створенню  і  модернізації  локальних  Відділ  освіти, заклади  освіти  
комп'ютерних  мереж  у  закладах  освіти  2018-2020 

18 Запровадити  електронний  документообіг  відповідно  до  Відділ  освіти, заклади  освіти  
Типової  інструкції  з  документування  управлінської  2018-2020 
інформації  в  електронній  формі  та  організації  роботи  з  
електронними  документами  в  діловодстві, електронного  
міжвідомчого  обміну  

19 Постійно  оновлювати  офіційні  Wеb-сайти  закладів  2018-2020 Відділ 	освіти, 	районний 	методичний  
освіти, відділу  освіти  та  його  структурних  підрозділів  центр, заклади  освіти  
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8.2. Проект  «Шкільний  бібліотечно-інформаційний  центр» 

Меіnп  проек»іу: модернізація  діяльності  шкільних  бібліотек  району  шляхом  
впровадження  новітніх  інформаційних  та  мультимедійних  технологій, 
формування  і  використання  електронних  ресурсів, вдосконалення  сучасних  
інформаційних  послуг  для  користувачів, оновлення  бібліотечних  фондів; 
перетворення  шкільних  бібліотек  у  сучасні  бібліотечно -інформаційні  
центри; створення  електронних  бібліотек, які  призначені  для  накопичення, 
зберігання  та  використання  електронних  баз  даних, доступ  до  яких  
можливий  за  допомогою  телекомунікаційних  мереж. 

Згівдання  проекту: 
- розвивати  шкільні  бібліотеки  як  інформаційні  і  соціокультурні  центри; 
- обладнати  бібліотеки  необхідною  сучасною  комп'ютерною  технікою, 

спеціалізованим  бібліотечним  програмним  забезпеченням, підключенням  до  
мережі  Інтернет; 

- поповнювати  бібліотечні  фонди  літературою  освітнього, науково- 
методичного  та  професійного  спрямування, фаховими  періодичними  
виданнями; 

- сприяти  підвищенню  професійної  компетентності  бібліотечних  фахівців  у  
сфері  інформаційно -комунікаційних  технологій; 

- розширити  інформаційну  базу  бібліотек  електронними  носіями  інформації  та  
забезпечити  рівний  доступ  до  електронних  ресурсів  учасників  освітнього  
процесу; 

- оновити  матеріально -технічну  базу  шкільних  бібліотек; 
- сприяти  утворенню  единої  бібліотечно -інформаційної  мережі  району; 
- підвищити  роль  шкільних  бібліотек  як  стратегічних  партнерів  національної  

освіти  та  центрів  інформаційної  підтримки  освітнього  процесу. 

Пріоритети  проекту: якісне  інформаційне  забезпечення  освітнього  процесу. 

Очікувані  результати: 
- створення  в  закладах  загальної  середньої  освіти  сучасних  бібліотечно - 

інформаційних  центрів, електронних  бібліотек; 
- забезпечення  якісного  інформування  педагогічних  працівників  та  підвищення  

ефективності  освітнього  процесу; 
- створення  единого  інформаційно-освітнього  середовища  району. 
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Термін  

зІп  Зміст  sаУоду  виконання  Вгпсонавець  
(роки) 

1 2 3 4 
1 Підтримувати  інформаційно -ресурсну  базу  даних  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  

бібліотек  закладів  освіти  
2 Координувати  та  забезпечувати  постійне  підвищення  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  

кваліфікації  бібліотечних  працівників  
3 Надавати  консультативні  послуги  бібліотекарям  та  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  

здійснювати  забезпечення  неперервної  освіти  
бібліотечних  працівників  шляхом  проведення  майстер- 
класів, круглих  столів, вебінарів, тренінгів  тошо  

4 Забезпечувати  проведення  та  сприяти  участі  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
бібліотечних  працівників  у  конкурсах  професійної  
майстерності  

5 Презентувати  на  щорічній  районній  педагогічній  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 
виставці  кращий  передовий  досвід  бібліотек  закладів  заклади  освіти  
освіти  із  занесенням  до  районного  анотованого  
каталогу  

6 Постійно  поновлювати  електронні  каталоги  фондів  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
шкільних  бібліотек  

7 Поповнювати  фонди  бібліотек  художньою, науково- 2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
методичною, навчальною  літературою, дидактичними  
матеріалами, періодичними  виданнями, необхідними  
для  компетентнісного  та  профільного  навчання  в  
умовах  Нової  української  школи  

8 Забезпечувати  своечасне  оформлення  результатів  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
вибору  підручників  



~ 

9 Використовувати  різні  джерела  поповнення  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
бібліотечних  фондів  (позабюджетні, спонсорські  
кошти, благодійні  акції  тощо, що  не  заборонені  чинним  
законодавством) 

10 Забезпечити  науково-методичний  супровід  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 
упровадження  цніверсальної  десяткової  класифікації  в  заклади  освіти  
практику  роботи  бібліотек  закладів  освіти  із  
залученням  фахівців  Державної  науково-педагогічної  
бібліотеки  цкраїни  імені  В.О. Сухомлинського  

11 Забезпечити  бібліотеки  закладів  освіти  району  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
сучасною  мультимедійною  технікою, під'еднанням  до  
мережіІнтернет. 

12 Сприяти  відкриттю  сучасних  електронних  бібліотек  та  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
медіатек  у  закладах  освіти  

13 Забезпечувати  шкільні  бібліотеки  сучасними  2018-2020 Відділ  освіти, заклади  освіти  
спеціалізованими  меблями  та  обладнанням  

14 Систематично  поповнювати  методичні  кабінети  та  2018-2020 Відділ  освіти, 
бібліотеки  закладів  освіти  новими  програмами, підруч- заклади  освіти  
никами, посібниками, дидактичними  матеріалами, 
сучасною  методичною  літературою  з  питань  навчання  
дітей  з  особливими  освітніми  потребами  

15 Забезпечувати  оперативне  інформування  педагогічних  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 
працівників  про  нові  видання  та  надходження  заклади  освіти  

1б  Вдосконалювати  Wеb-сайти/сторінки  районного  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 
методичного  центру, шкільних  бібліотек, наповнювати  заклади  освіти  
їх  інформаційним  контентом  
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РОЗДІЛ  ІХ  ПЕДАГОГІЧНЕ  ПАРТНЕРСТВО  

9.1.Проект  «Свропейський  вимір  в  асвіті» 

Мета  проекту: 
- реалізація  стратегії  розвитку  освіти  щодо  входження  освітньої  галузі  у  

міжнародний  освітній  простір; 
- розробка  та  виконання  ефективних  заходів  міжнародної  освітньої  інтеграції  

на  період  до  2020 року; 
- модернізація  форм  і  змісту  співпраці; 
- створення  умов  для  активного  співробітництва  закладів  освіти. 
Завдання  проекту: 
- запровадження  европейських  освітніх  вимірів  та  стандартів  шляхом  

трансляції  загальноевропейських  цінностей, формування  навичок  
співіснування  в  процесі  розширення  співпраці  в  освіті  з  країнами  Свропи, 
активізації  обміну  між  викладачами, учнями, реалізації  европейських  
проектів; 

- удосконалити  систему  прямих  зв'язків  у  галузі  освіти  з  іншими  країнами, їх  
державними  та  позадержавними  освітніми  і  науковими  структурами; 

- розширити  співробітництво  з  міжнародними  організаціями  та  установами  
(ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Свропейським  Союзом, Радою  Свропи), Світовим  
банком, зарубіжними  освітянськими  фондами; 

- поглибити  міжнародне  співробітництво , розширити  участь  закладів  освіти, 
педагогів  та  учнів  у  проектах  міжнародних  організацій  і  співтовариств; 

- розробити  ефективні  заходи  міжнародної  освітньої  інтеграції  на  період  до  
2020 року; 

- сприяти  створенню  та  впровадженню  довготермінових  програм  
міжнародного  співробітництва  в  галузі  освіти. 

Очікувані  результати: 
- підвищення  рівня  та  якості  освіти  в  закладах  загальної  середньої  освіти  

освіти  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; 

- залучення  педагогічних  колективів  навчальних  закладів  району  до  участі  в  
міжнародних  проектах; 

- зростання  рівня  поінформованості  педагогів  району  щодо  европейського  
освітнього  простору; 

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

- наближення  освіти  району  до  европейських  освітніх  стандартів; 
- впровадження  в  навчально-виховний  процес  новітніх  освітніх  технологій  на  

основі  досвіду  европейських  партнерів; 
- участь  в  реалізації  проектів  з  вивчення  іноземних  мов  та  партнерської  

комунікації  на  міжнародних  платформах  мовами  країн  Свросоюзу. 



Ns Зміст  заходу  Термін  Виконавець  
з/п  вико-нания  

ОКИ  
1 2 3 4 

Організувати  систему  роботи  районних  творчих  груп, 2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 
експериментальних  майданчиків  із  визначення  змісту  й  заклади  освіти  

1 форм, розробки, апробації  в  освітній  процес  закладів  
району  «освіти  як  европейського  виміру  цкраїни» на  
основі  европейських  освітніх  стандартів  
Залучати  педагогів  до: 2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 
- розробки  програми  варіативних  курсів  із  реалізації  заклади  освіти  
«освіти  як  европейського  виміру  цкраїни» відповідно  
до  европейських  освітніх  стандартів  з  адаптивності, 

2 психологічної  готовності, культурної  підготовленості  
до  европейського  освітнього  простору; 
-розробки 	й 	проведення 	учнівських 	імітаційних  
проектів  з  метою  формування 	власного  погляду  
молоді  на  шляхи  інтеграції  цкраїни  в  Европу  
Залучати  учнів  до  участі  в  проектах  з  вивчення  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 

3 іноземних  мов  (англійської, німецької  та  інших) заклади  освіти  
(відповідно  до  Загальноевропейських  рекомендацій  з  
мовної  освіти) 
Забезпечувати : 2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 
-участь  педагогів  у 	навчальних  модулях  та  курсах  заклади  освіти  
підвищення  кваліфікації  щодо  організації  співпраці  

4 закладів  освіти  району  з  освітніми  закладами  Европи; 
-озброення  педагогічних  колективів  технологіями  
створення  умов  для  здійснення  «освіти  для  
европейського  виміру  цкраїни» 



Брати  участь: 2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 
-у 	розробці 	навчально -методичного 	забезпечення  заклади  освіти  
(навчальні  посібники, дидактичні  матеріали, методичні  

5 рекомендації  тощо) для  педагогів  та  учнів; 
-у 	спільних 	міжнародних 	Інтернет-конференціях, 
семінарах, тренінгах, інших  видах  сучасної  освітньої  
комунікації  
Сприяти 	розвитку 	партнерських 	взаемовідносин  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 

6 закладів  освіти  району  з  навчальними  закладами  країн  заклади  освіти  
Свропи, 	обміну  делегаціями  учнів 	із  закладами - 
партерами  Свропи  
Поширювати  комунікаційні  можливості  навчальних  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 

~ закладів 	району 	зокрема 	на 	платформі 	проекту  заклади  освіти  
eTwinnung P1us, відповідно  до  угод  МОН  цкраїни  про  
партнерство  в  програмі  Еразмус  +. 

$ Впроваджувати 	в 	практику 	освітнього 	процесу  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 
закладів  району  европейські  освітні  технології  заклади  освіти  
цкласти  та  оновлювати  (у  разі  закінчення  терміну  дії) Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 

9 угоди  про  співробітництво , налагоджувати  партнерські  2018-2020 заклади  освіти  
зв'язки  між  закладами  загальної  середньої  освіти  району  
та  навчальними  закладами  інших  держав  
ц  рамках  угод  між  закладами  освіти  про  співпрацю  Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 

10 розробити  та 	реалізувати  програми  (проекти) 2018-2020 заклади  освіти  
співробітництва  

11 
Брати  участь  у  конкурсах  проектів  для  отримання  Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 
rрантів  міжнародних  фондів  та  організацій  2018-2020 заклади  освіти  

12 
Брати  участь  у  діючих  міжнародних  програмах  за  Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 
підтримки  уряду  Сполучених  штатів  Америки  2018-2020 заклади  освіти  

13 
Залучати  волонтерів  Корпусу  Миру  Сполучених  Штатів  Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 
Америки  до  освітнього  процесу  2018-2020 заклади  освіти  
Брати  участь  у  міжнародних  дослідженнях  якості  Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 

14 природничо -математичної  та  гуманітарної  освіти  (TIMS 2018-2020 заклади  освіти  
PISA 2018 та  інші  ) 



15 
Організовувати  і  проводити  у  районі  Дні  Европи  Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 

2018-2020 заклади  освіти  
Брати  участь  у  семінарах, конференціях, конкурсах, які  Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 

16 проводяться  в  рамках  освітянських, громадських, 2018-2020 заклади  освіти  
мистецьких  міжнародних  проектів  

17 Організувати  міжнародне  співробітництво  у  сфері  Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 
навчання  та  виховання  обдарованої  молоді  2018-2020 заклади  освіти  

18 
Здійсненювати  обмін  досвідом  управлінської  діяльності  2018-2020 Відділ  освіти, районний  методичний  центр, 
з  педагогічною  громадськістю  зарубіжжя  заклади  освіти  
Проводити  творчі  конкурси, що  відображають  2018-2020 Районний  методичний  центр, заклади  освіти  
европейську  спадщину  та  мистецтво, досягнення  в  
розвитку  іноземних  мов  і  літератури, европейської  науки  

19 та  техніки, конкурси  суспільного  спрямування, 
організовувати  творчі  зустрічі, лекції  та  екскурсії, 
листування, Інтернет-контакти, диспути  та  конференції, 
олімпіади  та  проекти  
Залучати  заклади  освіти  до  участі  в  діючих  міжнародних  2018-2020 Районний  методичний  центр, заклади  освіти  

20 навчальних  програмах  Европейського  Союзу  та  Ради  
Европи  
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РОЗДІЛ  Х  МАТЕРІАЛЬНО -ТЕХНІЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

10.1. Праект  „Онавлена  шкала" 

Мета  проекту: забезпечення  в  закладах  освіти  належних  умов  для  навчання  і  
виховання  відповідно  до  сучасних  санітарно-гігіенічних, технічних  та  
C~IN:3YI10iA~:301~[~]М  

Завдання  проекту: 
- провести  комплекс  енергозберігаючих  заходів  по  утепленню  фасадів, заміні  

В1КОН; 

- 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-гігіенічних, педагогічних, технічних  вимог; 

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

- забезпечити  належний  стан  шкільних  дахів, їх  безпечну  експлуатацію  та  
збереження; 

- поліпшити  умови  експлуатації  та  утримання  будівель  загальноосвітніх , 
дошкільних  та  закладів  позашкільної  освіти; 

- виконати  капітальні  та  поточні  ремонти  за  новітніми  технологіями, які  
передбачають  тривалий  гарантійний  термін  експлуатації; 

- забезпечити  заклади  освіти  району  сучасними  меблями  відповідно  до  
санітарно-гігіенічних  та  естетичних  вимог, створити  сприятливі  та  комфортні  
умови  для  організації  навчально-виховного  процесу, забезпечення  в  першу  
чергу  необхідними  шкільними  меблями  учнів  б - річного  BiKy; 

- забезпечити  відповідно  до  сучасних  санітарно-гігіенічних, інженерно- 
технічних  вимог  безпечні  умови  для  навчання  та  життедіяльності  в  закладах  
освіти. 

Пріоритети  проекту: здійснення  заходів  щодо  модернізації  матеріальн0- 
технічної  бази  закладів  освіти. 

Очікувані  резулвтати: 
- забезпечення  відповідно  до  сучасних  санітарно-гігіенічних  та  інженерно- 

технічних  вимог  безпечних  та  комфортних  умов  навчання  та  життедіяльності  
в  закладах  освіти  освіти; 

- оновлення  матеріально -технічної  бази  освітніх  закладів  області . 



Шляхи  реалізації  проекrsгу: 
Ns Зміст  заходу  Термін  Вuконавець  
з/п  виконання  

оки  
1 Завершити  оформлення  документів  щодо  права  2018-2020 Райдержадміністрація , Відділ  освіти, заклади  

користування  земельними  ділянками  кожного  освіти  
навчального  закладу  

2 Проводити  технічний  аналіз  стану  приміщень  навчально- 2018-2020 Райдержадміністрація , Відділ  освіти, заклади  
виховних  та  позашкільних  закладів  освіти  

3 Проводити  планові  ремонтні  роботи  та  утеплення  2018-2020 Райдержадміністрація , Відділ  освіти, заклади  
фасадів, покрівель  закладів  освіти  освіти  

4 Провести  ремонт  спортивних  майданчиків, огорож, 2018-2020 Райдержадміністрація , Відділ  освіти, заклади  
асфальтного  покриття  закладах  загальної  середньої  освіти  
освіти  освіти  

5 Регулярно  проводити  заміну  та  оновлення  шкільних  2018-2020 Райдержадміністрація , Відділ  освіти, заклади  
меблів  освіти  

б  Придбати  спортивний  інвентар  для  організації  фізичного  2018-2020 Райдержадміністрація , Відділ  освіти, заклади  
виховання  школярів  закладів  загальної  середньої  освіти  освіти  

7 Проводити  в  загальноосвітніх  та  дошкільних  закладах  2018-2020 Райдержадміністрація , Відділ  освіти, заклади  
освіти  оновлення  технологічного  обладнання  освіти  

8 Проводити  розчистку  та  вирубку  аварійних  дерев  на  2018-2020 Райдержадміністрація , Відділ  освіти, заклади  
території  закладів  освіти, за  погодженням  з  відповідними  освіти  
службами  

9 Забезпечувати  заклади  освіти  району  інтерактивними  2018-2020 Райдержадміністрація , Відділ  освіти, заклади  
дошками, комп'ютерними  інтерактивними  класами  освіти  

10 Проводити  ремонт  вимощення, укріплення  вікон  2018-2020 Райдержадміністрація , Відділ  освіти, заклади  
цокольних  приміщень  закладів  освіти  освіти  

11 Завершити  встановлення  в  закладах  освіти  лічильників : 2018-2020 Райдержадміністрація , Відділ  освіти, заклади  
приладів  обліку  споживання  теплоенергоносіїв , холодної  освіти  
та  гарячої  води  

12 Провести  добудову  чи  реконструкцію  внутрішніх  2018-2020 Райдержадміністрація , Відділ  освіти, заклади  
туалетів  закладів  загальної  середньої  освіти  освіти  



13 З  метою  оптимізації  мережі  закладів  освіти  сприяти  2018-2020 Райдержадміністрація , Відділ  освіти, заклади  
проведенню  капітальних  ремонтів  приміщень, освіти  
реконструкції, добудови  

14 Забезпечувати  заклади  загальної  середньої  освіти  2018-2020 Райдержадміністрація , Відділ  освіти  
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  цкраїни  

15 Здійснювати  ремонт  та  оновлення  комп'ютерної  техніки  у  2018-2020 Райдержадміністрація , Відділ  освіти, заклади  
навчальних  закладах  району  освіти  

16 Придбавати  шкільні  автобуси  для  поповнення  та  2018-2020 Райдержадміністрація , Відділ  освіти  
оновлення  існуючого  їх  парку  для  повноцінного  
забезпечення  перевезення  до  місць  навчання  і  додому  
учнів  та  педагогічних  працівників  закладів  освіти  

17 Створити  в  разі  необхідності  спеціалізовані  2018-2020 Райдержадміністрація , Відділ  освіти  
автотранспортні  підприемства  для  обслуговування  
існуючого  парку  шкільних  автобусів  

Начальник  відділу  освіти  
Киева-Святошинськаї  районнаї  державнаї  
адміністрації 
	

NLM. Івашко  


