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І. ВСТУП 

 

 Програма розвитку освіти Кушугумської селищної ради Запорізького 
району Запорізької області  на 2021-2022 роки  (далі - Програма) розроблена 
відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про 
дошкільну освіту», «Про повну  загальну середню освіту», «Про позашкільну 
освіту», «Про охорону дитинства», Концепції реалізації державної політики у 
сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на 
період до 2029 року схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 14 грудня 2016 року № 988-р, постанов Кабінету Міністрів 
України з питань освіти, документів Міністерства освіти і науки України. 

Програма ґрунтується на аналізі законодавчих актів, програм і планів 
щодо регіонального і місцевого розвитку освіти та визначає концептуально 
головну мету і завдання розвитку освіти на період 2021-2022 років, 
конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з 
реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги 
фінансового забезпечення виконання.  

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) 
в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її 
виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, 
державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в 
регіоні, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи 
освіти області. Програма передбачає взаємодію з діючими регіональними 
програмами з питань освіти, дитинства, молоді, культури та інші. 

Програма розроблена з урахуванням місцевих соціально-економічних 
умов і завдань, та побудована за такими векторами: розвитку «Кушугумська 
громада  - громада, яка навчається», безпеки «Здорова дитина – здорова нація», 
гордості «Активна громада – сильна держава». 

Структурна побудова Програми заснована на принципі комплексності, а 
саме: зміст проєктів програми не є для кожного підрозділу Програми  
автономно самодостатнім і вичерпним, усі  підрозділи і проєкти 
взаємопов’язані, взаємозумовлені, взаємодоповнюючі і мають розглядатися 
лише комплексно у своїй цілісності. 

 

ІІ. КОНЦЕПЦІЯ 

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ КУШУГУМСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НА 2021 – 2022 РОКИ 

1. Актуальність розробки і мета Програми. 

Динамічний розвиток сучасного суспільства та інформаційно-
комунікаційних технологій, світова глобалізація впливає на перерозподіл 
світового простору, потребує від системи освіти громади  постійного пошуку 
шляхів актуального, прогнозованого, випереджального реагування на виклики 
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часу; відповідної програмно-цільової підтримки для результативності та 
ефективності реалізації прийнятих рішень та завдань Програми. 

Реалізація Програми повинна: 

сприяти забезпеченню рівних можливостей для здобуття якісної 
дошкільної, початкової, базової та повної середньої освіти кожною дитиною, 
незалежно від стану її здоров'я, місця проживання та статків родини;   

забезпечити для всього населення впродовж усього життя рівний доступ 
до якісної післядипломної освіти, істотно збільшити кількість молодих і 
дорослих людей, які володіють затребуваними навичками, зокрема 
професійно-технічними для працевлаштування, отримання гідної роботи та 
занять підприємницькою діяльністю;  

ліквідувати гендерну нерівність у сфері освіти і забезпечити рівний 
доступ до освіти для вразливих груп населення.  

Для формування готовності випускника навчатися протягом життя, 
вміння критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, 
спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими 
компетентностями, необхідними для успішної самореалізації, освітній процес 
має орієнтувати здобувача освіти не на репродуктивне відтворення інформації, 
а на отримання фундаментальних знань, формування здатності до 
самостійного пізнання світу, суспільства, себе, знаходження оптимальних 
рішень для свідомого й творчого розв'язання проблемних ситуацій. Заклад 
освіти повинен готувати випускників до соціальних і життєвих змін; учити 
розуміти їх, використовувати, ініціювати.  

Мета Програми - забезпечення умов для формування у закладах освіти 
громади випускника, який є цілісною всебічно розвиненою особистістю, 
здатною до критичного мислення; патріота з активною позицією, який діє 
згідно з морально-етичними принципами, здатний приймати відповідальні 
рішення, поважає гідність і права людини; інноватора, здатного змінювати 
навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, 
конкурувати на ринку праці, навчатися протягом життя. 

 

                   2. Пріоритетні завдання досягнення мети Програми: 

2.1. За вектором розвитку «Кушугумська громада - громада, яка 
навчається»: 

 розвиток мережі закладів дошкільної, початкової, базової та профільної 
середньої, позашкільної освіти для створення сучасного освітнього 
середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для 
провадження освітньої діяльності з наданням якісних освітніх послуг 
здобувачам освіти та їх батькам; 

запровадження в освітній процес компетентнісного та особистісно-
орієнтованого підходу до навчання для оволодіння здобувачами освіти 
ключовими компетентностями: спілкування державною і рідною в разі 
відмінності мовою, спілкування іноземними мовами, математична 
грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, 
інформаційно-цифрова компетентність, уміння навчатися впродовж життя, 
соціальні і громадянські компетентності, підприємливість, інноваційність та 



фінансова грамотність, загальнокультурна грамотність, екологічна 
грамотність і ведення здорового способу життя; 

забезпечення належних умов для розвитку талантів і здібностей кожної 
дитини за принципом «не концентруємось на тому, що дитина не вміє, а на 
тому, що їй найкраще вдається»;  

неперервний професійний розвиток педагогічних кадрів та розширення 
можливості вибору часу, терміну, форми і тематики підвищення кваліфікації 
та педагогічного зростання у міжкурсовий період; 

розвиток інклюзивного середовища, інформаційного освітнього 
простору засобами інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових 
пристроїв, різних форм навчання, у т.ч. і з використанням дистанційних та 
мобільних технологій, електронних систем управління навчанням;  

 
2.2. За вектором безпеки «Здорова дитина – здорова нація» – це 

забезпечення: 
 гарантій безпеки життя та здоров'я дитини, усіх учасників освітнього 

процесу, що неможливо без ефективного та безпечного освітнього 
середовища;  

захищеності педагогічних і науково-педагогічних працівників, 
здобувачів освіти, їх батьків, у тому числі й з соціально незахищених чи 
вразливих верств населення;  

безпечного стану інфраструктури, екології і належного рівня теплового 
мікроклімату, якісного харчування, доступу до якісної питної води тощо; 

 
2.3. За вектором гордості «Активна громада – сильна держава» - це 

формування:  
цінностей, необхідних для забезпечення взаємної поваги, 

відповідальності та толерантності;  
гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, за 

власну область, район, місто, село, громаду, заклад освіти;  
патріотизму і бажання власними силами змінити оточуючий світ на 

краще, розвиток волонтерського руху серед здобувачів освіти. 
 

 

3. Основні шляхи реалізації завдань Програми:  

 
3.1.  реалізація заходів цієї Програми, а також за потреби, розробка 

інших регіональних програм і проєктів задля забезпечення актуальності та 
якості усіх рівнів системи освіти громади ; 

3.2. створення системи прозорого розподілу публічних коштів у новій 
українській школі (забезпечення оприлюднення закладами освіти даних про 
всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел); 

3.3.  створення у процесі децентралізації умов для розширення 
державно-громадського партнерства на засадах співфінансування і спільного 
управління закладами освіти; 

3.4. створення необхідних умов для навчання і виховання дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку безпосередньо за місцем їх 
проживання; 



3.5. запровадження принципу «гроші ходять за дитиною», зокрема для 
підтримки дітей з особливими освітніми потребами, які можуть разом з 
іншими дітьми здобувати освіту у пристосованих для цього закладах освіти; 

3.6.  запровадження рівного доступу до бюджетного фінансування 
закладів освіти незалежно від форми власності; 
  3.7. подальший структурний і якісний розвиток мережі освітніх закладів 
усіх типів і форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення 
в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього 
середовища за принципами універсального дизайну та/або розумного 
застосування;  

3.8. створення необхідних умов для індивідуальної траєкторії 
професійного зростання педагогічних працівників упродовж усього 
професійного життя відповідно до фахових уподобань, рівня компетентності 
та вимог модернізації системи освіти в Україні; 

3.9. пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, 
спрямованих на формування цінностей, необхідних для забезпечення взаємної 
поваги, відповідальності та толерантності; гордості за власну державу, її 
історію, мову, культуру, науку, спорт, за власну область, район, селище, село, 
громаду, заклад освіти; патріотизму і бажання власними силами змінити 
оточуючий світ на краще задля сталого розвитку України і її інтеграції в 
європейський простір;  

3.10. розвиток автономії закладів освіти усіх рівнів; забезпечення 
академічної свободи та доброчесності учасників освітнього процесу; 
вдосконалення внутрішньої системи якості освіти. 
 

4. Очікувані результати.  

Реалізація Програми сприятиме: 
підвищенню актуальності та якості освіти в цілому; 
подоланню територіальних відмінностей у якості дошкільної, загальної 

середньої освіти; 
поліпшенню задоволеності роботодавців ринку праці якістю освітніх 

послуг та результативністю роботи закладів освіти. 
Ці результати конкретизуватимуться у: 

створенні механізмів сталого розвитку системи освіти громади; 

розвиненості мережі опорних, освітніх закладів усіх типів і форм 
власності за змістом освіти, формами її здобуття; безпечністю та 
сприятливістю умов освітнього процесу для здоров’я учасників; забезпеченні 
наступності і безперервності освіти у всіх її ланках;  

створенні сучасного ресурсного забезпечення закладів освіти у громаді, 
у тому числі матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційно-
комунікаційного оснащення; кадрового забезпечення; 

забезпеченні подальшого розвитку фахового рівня педагогічних 
працівників за новими методиками і технологіями навчання, зокрема з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій; стимулювання 
вчителя, у т.ч. й матеріального, до особистого і професійного зростання та 
надання йому академічної свободи;  



активному упровадженні педагогіки партнерства між здобувачем освіти, 
вчителем і батьками;  

створенні комфортних соціально-психологічних умов діяльності для 
всіх учасників освітнього процесу, що ґрунтуватимуться на впровадженні в 
життя колективами закладів освіти ідей дитиноцентризму; 

формуванні здорового способу життя та позитивного ставлення 
здобувачів освіти, педагогічних працівників, батьків до фізичної культури і 
спорту (в т.ч. шляхом поліпшення інформаційного середовища, впровадження 
соціальної реклами переваг рухової активності, організації заходів 
національно-патріотичного спортивного виховання; розвиненості мережі 
спортивних залів, майданчиків, споруд закладів освіти та суттєвого 
покращення оснащення їх спортивним обладнанням); 

розробленні і реалізації індивідуальних програм розвитку дітей з 
особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти (здійснення 
корекційно-реабілітаційних заходів, психолого-педагогічного супроводу і 
обладнання робочих місць засобами для навчання таких дітей); 

забезпеченні максимальної самостійності закладів освіти у виборі, а у 
разі необхідності розробленні й упровадженні власної освітньої програми 
відповідно до державного стандарту, можливості зміни статусу бюджетної 
установи на статус неприбуткової організації із збереженням податкових пільг 
і отриманням фінансової автономії; 

забезпеченні спроможності випускників успішно продовжувати 
безперервну освіту протягом життя.  

 

ІІІ. ВЕКТОР РОЗВИТКУ 

 «КУШУГУМСЬКА ГРОМАДА – ГРОМАДА, ЯКА 
НАВЧАЄТЬСЯ» 

 

1. Проект «Конкурентноспроможна мережа закладів освіти 
територіальної громади».  

 

Мета: забезпечення структурного і якісного розвитку мережі закладів 
дошкільної, початкової, базової та профільної середньої, позашкільної освіти 
для створення регіонального сучасного освітнього середовища з наданням 
якісних освітніх послуг здобувачам освіти, вчителям і батькам та наближення 
якості підготовки спеціалістів і фахівців до вимог ринку праці та соціуму.  

Завдання: 

удосконалення системи прогнозування і розвитку дошкільної, 
початкової, базової та профільної середньої, позашкільної освіти та освіти для 
дорослих включно з післядипломною освітою;   

створення варіативної мережі закладів освіти усіх типів та форм 
власності відповідно до освітніх запитів населення, демографічних прогнозів; 



у тому числі створення умов для обов’язкового здобуття: дошкільної освіти 
дітьми п’ятирічного віку; повної загальної  середньої освіти  відповідно до 
стандартів освіти; 

забезпечення наступності і безперервності освіти в усіх її ланках задля 
можливості індивідуального вибору відповідно до освітніх потреб, нахилів та 
здібностей здобувачів освіти. 

 

Основні заходи з реалізації мети проекту: 

 

 1. забезпечити переоформлення установчих документів закладів освіти з 
метою приведення їх у відповідність із Законом України «Про освіту»; 

2021 рік Відділ освіти, культури,молоді та 
спорту  

 2. забезпечити  функціонування інклюзивно-ресурсного центру;  

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 

3. створити умови для забезпечення місцями в закладах дошкільної 
освіти всіх дітей дошкільного віку відповідно до потреб населення; повного 
залучення дітей п’ятирічного віку до систематичного навчання в закладах 
дошкільної освіти: 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту 

 4. сприяти створенню якісних систем розвитку, догляду та дошкільного 
навчання для всіх дітей, незалежно від стану здоров'я, місця проживання та 
статків родини; відкриття у ЗДО різних типів і форм власності для 
диференційованого забезпечення відповідних потреб громадян груп: 
сімейних, прогулянкових, різнотривалого перебування дітей, роботи у вихідні 
і святкові дні тощо; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 

 5. забезпечити підтримку та сприяння розвитку приватних дошкільних 
навчальних закладів; створення центрів розвитку дитини; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 

6. запровадити систематичний моніторинг відповідності мережі 
закладів, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 



загальної середньої освіти, законодавчим вимогам щодо забезпечення 
обов’язковості загальної середньої освіти для населення та спроможності 
сформованої мережі забезпечувати варіативні потреби учнів щодо форм, 
змісту здобуття освіти, врахування потреб соціального захисту та підтримки 
різних категорій здобувачів освіти; забезпечувати на підставі моніторингу 
передбачуваність якісного розвитку мережі відповідно до потреб населення, 
соціально-економічних умов, характеру демографічної динаміки в регіоні;  

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 

7. закріпити за закладами дошкільної, загальної середньої освіти 
територію обслуговування та забезпечити ведення органами місцевого 
самоврядування обліку дітей дошкільного і шкільного віку у порядку, 
затвердженому Кабінетом Міністрів України;  

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 

8. продовжити запровадження профільного навчання, забезпечення 
всебічного розвитку особи, раціонального та ефективного використання 
наявних ресурсів і матеріально-технічної бази закладів освіти; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 

9. забезпечити перевезенням здобувачів профільної середньої освіти, які 
навчаються не за місцем проживання (у разі потреби – транспортними 
засобами, призначеними для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах 
колісних);   

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 

10. забезпечити підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів 
початкової та базової освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби – 
транспортними засобами, призначеними для перевезення осіб, які 
пересуваються на кріслах колісних);  

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 11. сприяти  подальшому розвитку мережі закладів позашкільної освіти, 
у тому числі «Мала академія наук» чи відповідних відділень  

 

2018-2020 роки Відділ освіти, молоді та спорту  
райдержадміністрації 



 

2. Проект «Модернізація закладів освіти Кушугумської 
територіальної громади».  

Мета: модернізація та поліпшення матеріально-технічної бази закладів 
дошкільної, початкової, базової та профільної середньої, позашкільної освіти 
для створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні 
умови, засоби і технології для надання якісних освітніх послуг здобувачам 
освіти, вчителям і батькам.  

Завдання: 

упровадження сучасного ресурсного забезпечення освітніх закладів у 
громаді, у тому числі матеріально-технічного, навчально-методичного, 
інформаційно-комунікаційного оснащення;  

здійснення заходів з енергозбереження та дотримання принципів 
універсального дизайну та/або розумного пристосування у процесі 
капітальних ремонтів, реконструкції будівель і приміщень, придбання 
обладнання та предметів довгострокового користування; 

формування сучасного освітнього середовища, яке забезпечить 
необхідні умови, засоби і технології для надання якісних освітніх послуг 
здобувачам освіти, педагогам і батькам;   

  

Основні заходи з реалізації мети проекту: 

 1. забезпечити поліпшення матеріально-технічної бази закладів 
дошкільної, початкової, базової та профільної середньої, позашкільної освіти 
шляхом проведення капітальних ремонтів (здійснення реконструкції) 
будівель, споруд, приміщень та придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування зі здійсненням заходів енергозбереження та з 
урахуванням енергоефективності; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 

2. привести матеріально-технічну базу, навчально-методичне 
забезпечення закладів дошкільної, початкової, базової та профільної 
середньої, позашкільної освіти у відповідність до сучасних вимог щодо 
створення безпечного і комфортного для перебування здобувачів освіти 
розвиваючого освітнього середовища, укомплектування навчально-наочними 
посібниками на рівні, не нижчому від чинних нормативів; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

 

3. здійснити реконструкції будівель, споруд, приміщень освітніх 
закладів та придбання обладнання і предметів довгострокового користування 



з урахуванням принципів розумного пристосування та універсального 
дизайну; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 

 

4. оснастити комунальні освітні заклади засобами інформаційно-
комунікаційних технологій та цифрових пристроїв для організації різних форм 
навчання, у т.ч. і з використанням дистанційних та мобільних технологій, 
електронних систем управління навчанням з підключенням до швидкісної 
мережі Інтернет; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 

 

 5. забезпечити оснащення інклюзивно-ресурсного центру, медіатек, 
ресурсних кімнат відповідно до нормативних вимог; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

 

6. продовжити придбання оснащення для кабінетів з природничо-
математичних та технологічних дисциплін закладів загальної середньої освіти, 
у т.ч. для запровадження інноваційних моделей освіти на основі концепції 
STEM-освіти; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 

7. придбати необхідну оргтехніку та  засоби навчання у початковій 
школі відповідно до нормативних вимог; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

 

8. запровадити ефективні системи енергоменеджменту та забезпечити 
модернізацію матеріально-технічної бази їдалень, котелень, енергомереж 
освітніх закладів із застосуванням енергозберігаючих технологій; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

 

 

9. забезпечити у закладах дошкільної та загальної середньої освіти 
обладнання (дообладнання) ігрових куточків, ігрових кімнат, кімнат для 
відпочинку (сну); 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

 



 10. продовжити відновлення та відповідне обладнання ігрових і 
спортивних майданчиків, спортивних залів тощо для розширення 
можливостей освітніх закладів  у спортивно-оздоровчій роботі зі здобувачами 
освіти в позанавчальний час; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

 

11. продовжити поетапну розбудову та забезпечити стабільне ефективне 
функціонування єдиного інформаційного освітнього порталу громади – 
віртуального представництва в Інтернеті всіх структурних одиниць системи 
освіти громади. 

2021-2022 роки Відділ освіти,культури,  молоді та 
спорту  

 

3. Проект «Розвиток професійної компетентності педагога в 
системі неперервної освіти». 

Мета: організація неперервного фахового розвитку і саморозвитку 
педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освіти громади 
відповідно до сучасних запитів суспільства і соціальних вимог, 
індивідуальних потреб педагогів через різноманітні види, форми та 
інноваційні моделі підвищення кваліфікації; створення умов для забезпечення 
економічних та соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних 
працівників та утвердження їх високого соціального статусу в суспільстві 
задля забезпечення якості освіти; подолання територіальних відмінностей у 
доступності та якості освітніх послуг з післядипломної освіти педагогів. 

 
Завдання: 

запровадження нової системи кадрового забезпечення освіти громади 
відповідно до вимог нового Закону України «Про освіту»; 

створення умов для систематичного професійного розвитку педагогів, 
що є основним чинником успішного вирішення завдань освітньої реформи в 
Україні та безпосереднім службовим обов’язком кожного педагогічного 
працівника; 

забезпечення рівного доступу педагогів до формальної, неформальної та 
інформальної освіти з метою приведення професійного рівня педагогічних 
працівників у відповідність до світових стандартів та вимог сьогодення; 

забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку 
мотиваційної та ціннісної сфери педагогічних працівників і керівних кадрів 
громади, активізації механізмів їх професійного саморозвитку та 
самоорганізації в умовах реформування освітньої системи. 

Основні заходи з реалізації мети: 

1.створення умов для професійного розвитку та вдосконалення 
професійних компетентностей педагогічних працівників; 

2021-2022 роки   Відділ освіти, культури, молоді та 
     спорту 



     Керівники закладів освіти 
 2.запровадити технологію тьюторського (менторського) супроводу 
професійного розвитку педагогічних працівників та керівних кадрів, 
організувати роботу школи підготовки резерву керівних кадрів закладів 
освіти; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

3. забезпечити реалізацію обласного проекту «Творчий педагог» задля 
поширення перспективного педагогічного досвіду вчителів  та підвищення 
рівня педагогічної майстерності, методичного і наукового потенціалу 
педагогічних працівників громади; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

4. продовжити реалізацію обласного освітнього проекту «Формування 
та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» щодо 
неперервного підвищення кваліфікації педагогів в області інформаційно-
комунікаційних технологій; 

2021-2022 роки Відділ освіти,культури,  молоді та 
спорту  

5.проводити масові педагогічні заходи, які спрямовані на: інформування 
широкої педагогічної громадськості, органів місцевого самоврядування про 
досягнення педагогів та закладів освіти громади; поширення інноваційного 
педагогічного досвіду, виявлення творчих вчителів та педагогічних 
колективів; організацію співпраці освітніх закладів громади; підвищення 
престижу педагогічної праці у суспільстві, зокрема - Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року», виставку «Освіта Запорізького краю», «Серпневі 
педагогічні студії» тощо; 

щорічно Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 

6. продовжити проведення щорічного селищного етапу конкурсу 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 7. здійснити щорічну виплату педагогічної премії  кращим педагогічним 
працівникам; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 8. проводити щорічний захід «День працівників освіти»; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  



9. продовжити створення, розбудову та функціонування віртуальних 
педагогічних спільнот, віртуальних методичних об’єднань, блогів та інших 
веб-ресурсів педагогів, їх науково-методичний супровід задля забезпечення 
доступу педагогів громади  до педагогічної, науково-методичної інформації та 
презентації кращих практик професійної діяльності педагогів та колективів 
закладів освіти; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

Керівники закладів освіти 

10. проводити системну профорієнтаційну роботу серед учнів 
випускних класів закладів загальної середньої освіти щодо орієнтації на 
здобуття педагогічної професії; 

 

4. Проект «Інновації в сучасній освіті». 

Мета: цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в 
практику діяльності закладів освіти громади  наукових досліджень, 
оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів 
задля істотного поліпшення результатів освітньої діяльності, формування 
якісно іншої педагогічної практики; зростання особистісного потенціалу 
суб’єктів освітнього процесу. 

 
Завдання: 

поширення та впровадження в освітній процес закладів освіти громади 
новітніх технологій, методик, сучасних інформаційних засобів навчання, які в 
цілісному своєму поєднанні закладають основу інноваційного розвитку 
освітньої галузі в регіоні; 

створення умов, сприятливих для участі закладів освіти району в 
здійсненні інноваційної діяльності різних рівнів (всеукраїнський, 
регіональний, інституційний) та форм (експериментальна, науково-дослідна, 
проектна, пошукова, грантова діяльності тощо); 

представлення інноваційних досягнень у реформуванні регіональної 
освіти, узагальнення та поширення кращого досвіду і творчих здобутків 
педагогічних колективів; 

створення комфортних соціально-психологічних умов діяльності для 
всіх учасників освітнього процесу, що ґрунтуються на впровадженні в життя 
колективами закладів освіти ідей дитиноцентризму; 

забезпечення впровадження педагогіки партнерства між здобувачем 
освіти, вчителем і батьками. 

 

Основні заходи з реалізації мети: 

1. забезпечити впровадження в освітній процес закладів освіти всіх 
рівнів (дошкільної, початкової, базової та профільної середньої, позашкільної 



освіти) концепції Нової української школи, нових Державних стандартів, 
освітніх програм, навчальних планів; 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

 

2. взяти участь у міжнародних та всеукраїнських дослідженнях рівня 
розвитку освіти в державі (PIZA, PIRLS, TIMSS тощо); сприяти проведенню 
регіональних моніторингових досліджень; застосувати аналіз результатів 
досліджень для вдосконалення педагогічного процесу в закладах освіти, у 
підвищенні кваліфікації вчителів; 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

  

3. впровадити систему електронного (змішаного, дистанційного, 
мобільного тощо) навчання в закладах освіти громади; 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

4. сприяти впровадженню та реалізації національного пілотного Проекту 
з розвитку багатомовної освіти; 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 

5. сприяти розширенню мережі пришкільних літніх мовних таборів 
задля якісного опанування іноземних мов у позаурочний час; 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

 

6. сприяти участі закладів освіти у обласних  та 
всеукраїнських  конкурсах, виставках, фестивалях тощо з метою 
представлення досягнень у реформуванні регіональної освіти, узагальнення та 
поширення кращого досвіду і творчих здобутків педагогічних колективів 
громади; 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту 

Заклади освіти  

7. забезпечити проведення щорічного оцінювання фізичної 
підготовленості учнівської молоді відповідно до Порядку, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2016 № 4665; застосувати 
аналіз результатів оцінювання для вдосконалення педагогічного процесу в 
закладах освіти;  



2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

8. сприяти організації та проведенню науково-практичних конференцій, 
семінарів, засідань за круглими столами, презентацій з актуальних проблем 
інноваційного розвитку освіти; 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

9. сприяти здійсненню організаційного, науково-методичного 
супроводу інновацій, наукових розробок, новітніх педагогічних технологій, 
електронних засобів, методичних комплексів дистанційного навчання, 
авторських проектів тощо; 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

 

5. Проект «Обдарована молодь - майбутнє України». 

 Мета: забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, 
виховання і підтримки обдарованих учнів як важливого чинника становлення 
особистості, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства.
  

Завдання: 

створення в освіті єдиного інформаційно-навчального простору для 
розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді. 

об‘єднання потенціалу системи освіти регіону, сім‘ї, різних соціальних 
інституцій, громадськості у забезпеченні творчої реалізації обдарованих учнів. 

удосконалення на рівні громади, у закладах освіти системи підтримки і 
заохочення обдарованих учнів 

Основні заходи з реалізації мети: 

 1. провести ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів та забезпечити підготовку і участь переможців у обласному, 
державному і міжнародному етапах; 

щорічно Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 2. провести І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та   забезпечити 
участь переможців у обласному та  державному етапах конкурсу; 

щорічно Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 

 3. забезпечити участь учнів в обласній Інтернет-олімпіаді з математики; 



щорічно Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 

 4. провести свято «Обдаровані учні» та нагородити подарунками 
переможців всеукраїнських, міжнародних учнівських олімпіад і конкурсів за 
поданням закладів освіти; 

щорічно Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

 5. забезпечити оздоровлення та відпочинок обдарованих учнів закладів 
освіти, у тому числі відмінників навчання, переможців  обласних, 
міжрегіональних  і всеукраїнських інтелектуальних змагань (за поданням 
закладів); 

щорічно Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

6. забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій 
(за поданням закладів); 

щорічно Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 

 

7. забезпечити участь представників закладів освіти в обласних та 
Всеукраїнських етапах інтерактивних інтелектуальних конкурсів «Технік-
Юніор» (історія науки, техніки та її творців, винахідництво); «Історик-Юніор» 
(історія України, всесвітня історія); «Еколог-Юніор» (екологія); «Астроном-
Юніор» (астрономія); «Лелека» (історія); «Колосок» (природничі науки); 
«Левеня» (фізика); «Кенгуру» (математика), «Бобер» (інформатика), 
«Соняшник» (українознавча гра), «Геліантус» (природнича гра), «Sunflower» 
(світова, українська і зарубіжна література), Гринвіч (англійська мова), 
конкурс ім. П. Яцика (українська мова та література) та інших інтелектуальних 
змагань; 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

8.  продовжити розробку інструментарію та надання технологічного 
забезпечення для проведення психологами і педагогами комплексної 
діагностики обдарованості дітей у закладах загальної середньої освіти; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

11. забезпечити апробацію та подальше практичне використання 
елементів STEM-освіти у практиці роботи вчителів природничо-
математичних та технологічних дисциплін; 



2021-2022 роки  Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

 9. створити належні умови для розвитку талантів і здібностей кожної 
дитини за принципом «не концентруємось на тому, що дитина не вміє, а на 
тому, що їй найкраще вдається»; 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

Заклади освіти 

 10. продовжити участь в обласних конкурсах-захистах авторських 
програм роботи з обдарованими дітьми та відповідного дидактичного 
матеріалу; 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

 

 11. взяти участь у Всеукраїнській учнівській олімпіаді "Юні знавці 
Біблії" та обласній православній олімпіаді «Знавці православної культури»; 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту,  

заклади освіти  

 

 

12. прийняти участь в  обласному фестивалі дитячої творчості 
«Перлинки Запорізького краю» за різними напрями.  

 2021-2022 роки    Відділ освіти, культури, молоді та 
       спорту 

 

 

6. Проект «Дитина з особливими освітніми потребами або Світ без 
меж». 

Мета: реалізація в системі освіти громади державної політики щодо  
забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для 
здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних 
потреб, можливостей, здібностей та інтересів з  метою подальшої їх 
соціалізації. 

 Завдання: 

створення в закладах освіти належного фінансового, кадрового, 
матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного 
пристосування, що враховує індивідуальні потреби осіб з особливими 
освітніми потребами, визначених в індивідуальній програмі розвитку;  

розбудова інклюзивного середовища та забезпечення реалізації права на 
освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми 
потребами; 



          забезпечення підготовки педагогічних кадрів до роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами. 

 

Основні заходи з реалізації мети: 

 1. забезпечити систематичний аналіз контингентів дітей-інвалідів і 
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та 
здійснення за результатами аналізу заходів щодо створення відповідних умов 
для здобуття цими дітьми освіти та реабілітаційних послуг; 

2021-2022 роки  

(щорічно до 01 березня) 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту,  

заклади освіти 

 

2. продовжити роботу щодо приведення будівель, споруд і приміщень 
закладів освіти у відповідність до вимог доступності згідно з державними 
будівельними нормами і стандартами (усунення архітектурних бар’єрів, 
побудова пандусів, переобладнання навчальних приміщень та приміщень 
соціальної інфраструктури освітніх закладів); 

2021-2022 роки  

 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 

 

 3. забезпечити в обов’язковому порядку утворення інклюзивних та/або 
спеціальних груп і класів для навчання осіб з особливими освітніми потребами 
у разі звернення до закладу особи з особливими освітніми потребами або її 
батьків; 

2021-2022 роки  

 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 

 4. забезпечити особам з особливими освітніми потребами психолого-
педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному 
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;  

2021-2022 роки  

 

Відділ освіти, культури,молоді та 
спорту  

КУ «ІРЦ» КСР ЗРЗО 

 

 5. передбачити у штатних розкладах інклюзивно-ресурсного центру та 
освітніх закладів з інклюзивними класами фахівців, які забезпечуватимуть 
діагностичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвиткову та  
консультаційну роботу щодо дітей з особливими освітніми потребами; 

2021-2022 роки  

 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

КУ «ІРЦ» КСР  ЗРЗО, заклади освіти  

 



 6. забезпечити допоміжними засобами для навчання осіб з порушеннями 
фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними 
порушеннями; 

2021-2022 роки  

 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти  

 

 7. провести моніторинг та здійснити аналіз розвитку інклюзивного 
навчання  в закладах освіти громади; 

2021-2020 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

 

 8. створити та забезпечити  функціонування веб-ресурсу з підтримки 
розвитку інклюзивного навчання в громаді; 

2021-2022 роки КУ «ІРЦ» ЗРР ЗО  

 

  9. проводити системну консультативно-роз’яснювальну, просвітницько-
виховну роботу серед керівників закладів освіти, педагогічних працівників, 
батьків, громадськості щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими 
освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

КУ «ІРЦ» ЗРР ЗО 

 

 

 10. керівникам закладів освіти залучати дітей з особливими освітніми 
потребами до позашкільних заходів; 

2021 – 2022 роки Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

заклади освіти 

 

11. залучати волонтерів з числа батьків, студентів, представників 
громадських організацій до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 
в інклюзивних класах/групах; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти  

 

 

12. проводити консультації для волонтерів з числа батьків, студентів, 
представників громадських організацій, які залучаються до роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами в інклюзивних класах/групах;  



2018-2020 роки КУ «ІРЦ» ЗРР ЗО 

заклади освіти 

13. забезпечити роботу постійно діючого семінару з проблеми 
«Науково-методичні аспекти корекційно-розвиткової роботи з дітьми з 
інтелектуальними  порушеннями»; 

2021-2022 роки КУ «ІРЦ» ЗРР ЗО 

 

15. організувати роботу педагогічної майстерні «Програмно-методичне 
забезпечення корекційного навчання дітей з мовленнєвими порушеннями»; 

2021-2022 роки КУ «ІРЦ» ЗРР ЗО 

 

16. забезпечити системну науково-практичну допомогу соціальним 
педагогам закладів дошкільної та загальної середньої освіти у здійсненні 
соціально-психолого-педагогічного патронату сімей, що виховують дітей з 
особливими освітніми потребами, які не можуть відвідувати ЗДО та ЗЗСО; 
створити консультаційні пункти для батьків з актуальних питань розвитку 
дітей цієї категорії. 

2021-2022 роки КУ «ІРЦ» ЗРР ЗО 

 

ІV. ВЕКТОР БЕЗПЕКИ 

 «ЗДОРОВА ДИТИНА – ЗДОРОВА НАЦІЯ» 

1. Проект «Безпечне освітнє середовище».  

 Мета: психологічне забезпечення рівного доступу до якісної освіти та 
психологічний супровід освітнього процесу здобувачів освіти з соціально 
вразливих верств населення задля формування безпечного освітнього 
середовища, захисту прав і свобод особистості.  

Завдання:  

 здійснення змін, що призведуть до створення системи захисту 
психічного здоров’я і соціального благополуччя дітей та родин з соціально 
незахищених чи вразливих верств населення;  

створення належних соціально-психологічних умов для комфортного 
освітнього середовища для усіх учасників освітнього процесу; 

 запровадження механізмів вирівнювання шансів дітей із сімей зі 
складними життєвими ситуаціями на отримання якісної освіти та соціалізації, 
забезпечення захисту їх честі і гідності. 

Основні заходи з реалізації мети: 



 1. забезпечити аналіз стану психологічного здоров’я і соціального 
благополуччя дітей з числа внутрішньо переміщених сімей або постраждалих 
внаслідок бойових дій на Сході України, та визначення причин, які можуть  
ускладнювати їх розвиток та навчання, з метою здійснення індивідуального 
підходу щодо організації допомоги та підтримки; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

2. створити систему постійно діючих консультаційних пунктів щодо 
надання психологічної допомоги та підтримки дітям та родинам соціально 
вразливих категорій, таких як: діти у складних життєвих ситуаціях, діти 
трудових мігрантів, діти, що зазнали насильства у сім’ї, у шкільному 
середовищі тощо; 

2021 - 2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти  

3. продовжити профілактичну роботу серед здобувачів освіти щодо 
протидії торгівлі людьми; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти  

4. забезпечити постійний психологічний захист та підтримку дітей 
дошкільного та шкільного віку, учнівської молоді, окремих соціальних груп, 
таких як: дітей, які відчувають страх внаслідок подій на Сході України; дітей 
з сімей внутрішньо переміщених осіб; дітей, які стали безпосередніми 
свідками подій, що пов’язані з війною; дітей із сімей військовослужбовців, які 
є учасниками бойових дій; дітей із сімей, в яких загинули їхні рідні та близькі, 
друзі, знайомі; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти 

5.  запровадити моніторинг ризиків виникнення всіх форм насильства 
серед дітей та учнівської молоді, визначення причин тривожності та 
агресивності дітей та учнівської молоді; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

заклади освіти  

6. провести дослідження з питань  буллінгу з виходом  в освітні заклади; 
забезпечити готовність педагогічних та науково-педагогічних працівників до 
створення системи ефективної протидії буллінгу в освітньому середовищі; 



2021-2022 роки Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

заклади освіти  

7. взяти участь у  фестивалі читців літературних творів «Живе слово 
краси»; дитячо-юнацьких дослідницьких робіт і творчих проектів «Я пізнаю 
Божий світ»; дитячого малюнка «Краса Божого світу» для підтримки 
пізнавального інтересу учнів, які вивчають предмети духовно-морального 
спрямування; 

 
2021-2022 роки (щорічно) Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  

заклади освіти  

8. продовжити співпрацю з Громадською органiзацiєю «Дитячий фонд 
«Здоров’я через ocвiтy» у партнерствi з Європейським Союзом i 
Представництвом дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у межах реалізації проекту 
«Вчимося жити разом» (компонента «Ocвіта на засадах життєвих навичок»); 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти  

 

9. продовжити роботу по залученню педагогів, учнів та батьків до участі 
у проекті «Безпека в мережі Інтернет» на порталі ЗапоВікі та у заходах з 
формування інформаційної культури. 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти  

 

10. здійснити щорічну виплату матеріальної допомоги випускникам 9, 
11 класів, що належать до категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, що навчаються у закладах освіти громади. 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти  

11. здійснити щорічне надання одноразової допомоги дітям – сиротам і 
дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 – річного 
віку. 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

служба у справах дітей  



 

2. Проєкт «Безпечне харчування здобувачів освіти» 

 

Мета: забезпечення повноцінного, безпечного та якісного харчування 
дітей, посилення контролю за дотриманням гігієнічних вимог до харчових 
продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обсягу, недопущення постачання 
фальсифікованих продуктів та сировини до закладів освіти області відповідно 
до діючого законодавства. 

Завдання: 

створення у кожному закладі дошкільної, загальної середньої освіти 
системи якісного, безпечного та здорового харчування здобувачів освіти, 
формування культури харчування та правильних харчових звичок здобувачів 
освіти; 

залучення до надання послуг з харчування операторів ринку, які 
розробили, запровадили та використовують постійно діючі процедури, які 
базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 
критичних точках; 

здійснення постійного моніторингу та поліпшення безпечності, якості 
харчування відповідно до сучасних вимог діючого законодавства; 

поліпшення матеріально-технічних та гігієнічних умов утримання 
харчоблоків освітніх закладів. 

 

Основні заходи з досягнення мети: 

1. проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу (зокрема, з 
педагогами, батьками учнів, вихованців, а також персоналом шкільних 
їдалень, постачальниками послуг з організації харчування) щодо сучасних 
підходів до організації шкільного харчування, формування культури 
здорового харчування, впровадження у заклади освіти нових стандартів 
харчування; 
   

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту  
заклади освіти  

2. Забезпечувати неухильне дотримання вимог нормативно-
правових документів щодо організації харчування здобувачів освіти у 
закладах дошкільної та загальної середньої освіти; 
 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту  
заклади освіти  

 



3. Забезпечувати систематичне проведення навчання персоналу, 
який задіяний в організації харчування в закладах освіти, щодо безумовного 
дотримання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості 
харчових продуктів, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних 
факторів та контролю у критичних точках (НАССР), а також про застосування 
методичних рекомендацій щодо методології особливостей здійснення 
закупівель у сфері організації харчування у закладах освіти; 
 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту  
заклади освіти  

 

4. Посилити контроль за створенням належних умов, організацією 
харчування дітей, учнів, вихованців з додержанням гігієнічних вимог 
утримання харчоблоків закладів освіти; 
 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту  
заклади освіти  

 

5. Здійснювати заходи щодо покращення матеріальної бази 
харчоблоків закладів освіти, забезпечення їх кваліфікованим персоналом; 
 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту  
заклади освіти  

 
6. Забезпечувати проведення лабораторних досліджень об’єктів 

санітарних заходів у процесі здійснення комісійних обстежень та 
моніторингових візитів у закладах освіти стосовно додержання операторами 
ринку вимог законодавства про харчові продукти; 
 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту  
заклади освіти  

 

7. Розробляти при складанні тендерної документації для закупівлі 
харчових продуктів та надання послуг з харчування єдині вимоги з 
урахуванням обов’язкової наявності експлуатаційного дозволу або державної 
реєстрації потужності і виробництва та/або обігу харчових продуктів у 
постачальників, організаторів харчування; 
 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту  
заклади освіти  

 



8. Здійснювати укладання договорів на постачання продуктів 
харчування тільки при наявності експлуатаційного дозволу або державної 
реєстрації та документів, що підтверджують якість харчових продуктів та 
продовольчої сировини; 

 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту  
заклади освіти  

 

9. Забезпечувати погодження перспективних двотижневих меню у 
закладах освіти з Головним управлінням Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області згідно з вимогами чинного законодавства; 
 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту  
заклади освіти  

 
 

10. Забезпечувати обов’язкове укладання угод для проведення 
виробничого лабораторного контролю об’єктів зовнішнього середовища; 
 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту  
заклади освіти  

 

11. проводити роботу щодо гігієнічного виховання дітей, дотримання 
правил особистої гігієни, популяризації здорового способу життя тощо; 

 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту  
заклади освіти  

 

12.  здійснювати постійний моніторинг якості харчування шляхом 
анкетування здобувачів освіти та їх батьків; 
 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту  
заклади освіти  

 

13. забезпечувати розробку, запровадження та використання постійно 
діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних 
факторів та контролю у критичних точках (НАССР); 
 



2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту  
заклади освіти  

 

14. забезпечувати різноманітним, повноцінним та збалансованим 
харчуванням здобувачів освіти у закладах освіти громади; 
 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту  
заклади освіти  

 

15. впроваджувати у закладах освіти громади нові підходи щодо 
приготування страв. 
 

2021-2022 роки  Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту  
заклади освіти  

 

 

2. Проєкт «Збереження і розвиток здоров’я, забезпечення безпеки 
особистості через освіту».    

 Мета: створення у системі освіти району умов для усвідомлення всіма 
учасниками освітнього процесу життя і здоров‘я особистості як найвищих 
особистісних і суспільних цінностей та показників цивілізованості; мотивації 
до збереження і вдосконалення власного здоров‘я (фізичного, духовного, 
психічного). 

 Завдання:  

створення у кожному закладі дошкільної, початкової, базової та 
профільної середньої, позашкільної освіти раціональної організації освітнього 
процесу, що базується на оптимальних для збереження і розвитку здоров‘я 
здобувачів освіти матеріально-технічних і санітарно-гігієнічних умовах, 
режимах навчання та відпочинку, запровадженні здоров‘язберігаючих 
технологій;  

забезпечення оптимальної рухової активності дітей і підлітків та заходів 
з профілактики захворювань і шкідливих звичок; 

піднесення якості проведення організованих занять фізкультурою і 
спортом здобувачів освіти; урахування в їх організації індивідуальних 
фізичних можливостей і особливостей; 

упровадження сучасних впливових форм просвітницької роботи через 
зміст навчання та засобами позанавчальної виховної роботи щодо формування 
свідомого ставлення особистості до свого здоров‘я, уміння його зберігати, 
відновлювати, зміцнювати; 



забезпечення в системі освіти загального гармонійного фізичного, 
психічного, культурного і духовного розвитку особистості. 

Основні заходи з досягнення мети: 

 1. створити належні умови для забезпечення фізичного виховання і 
масового спорту в закладах дошкільної, початкової, базової та профільної 
середньої освіти в обсязі не менше 5-6 годин рухової активності на тиждень, у 
тому числі відповідні умови для дітей з особливими освітніми потребами; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти  

 2. продовжити участь у проекті Німецького товариства міжнародного 
співробітництва «Консультування з ВІЛ/СНІДУ та підтримки інституцій» та 
провести конференції з питань дієвості використання в закладах освіти 
програм «Маршрут безпеки» та «Профілактика на робочому місті»; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти  

3. популяризувати засоби народної фізичної культури як чинника 
здорового способу життя особистості через забезпечення активної участі у 
всеукраїнському проекті «Всеукраїнський фізкультурно-патріотичний 
фестиваль школярів «Козацький гарт» («Нащадки козацької слави»); 
оздоровчо-патріотичному фестивалі «Козацькі розваги»;   

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти  

4. створити організаційно-методичні умови для розробки та ефективного 
впровадження педагогічними працівниками навчальних закладів власних 
проектів у контексті концепції ЮНІСЕФ «Спорт заради розвитку»; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти  

 

5. продовжити впровадження у закладах освіти цільових проєктів з 
питань формування культури здорового способу життя учасників освітнього 
процесу, передбачивши об‘єднання зусиль сфери освіти з соціальними 
партнерами щодо здоров‘я дітей і молоді, громадськістю; 

 

2018-2020 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  



заклади освіти                                                          

6. розширити можливості освітніх закладів у спортивно-оздоровчій 
роботі з учнями в позанавчальний час та продовжити відновлення та 
відповідне обладнання ігрових і спортивних майданчиків, спортивних залів 
тощо; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

заклади освіти  

7.  забезпечити освітні заклади медичними працівниками відповідно до 
вимог чинного законодавства; облаштувати медичні кабінети та забезпечити 
їх медичними засобами згідно з чинними нормативами; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти  

 8. розробити за результатами медичних оглядів здобувачів освіти разом 
з місцевими органами охорони здоров’я комплексні лікувально-профілактичні 
заходи щодо забезпечення корекції, зміцнення стану здоров’я дітей та 
профілактики захворювань;  

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

КЗ «ЗЦРЛ» ЗРР ЗО, заклади освіти  

 

 9. здійснити комплексні заходи щодо забезпечення повноцінного 
якісного харчування вихованців та учнів відповідно до вимог чинного 
законодавства, у тому числі: поліпшення матеріально-технічних та санітарно-
гігієнічних умов приготування страв гарячого та іншого харчування, 
забезпечення їдалень освітніх закладів якісними продуктами в асортименті 
відповідно до чинних вимог; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

заклади освіти  

10. забезпечити повноцінним якісним безоплатним харчування 
вихованців та учнів 1-4 класів, дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких 
є учасниками АТО відповідно до чинних вимог; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

заклади освіти  

 



11. сприяти розвиткові мережі спортивних клубів та інших спортивно-
масових об‘єднань здобувачів освіти; діяльності дитячих і молодіжних спілок 
фізкультурно-спортивної спрямованості в освітніх закладах; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

КУ «Центр культури, спорту та 
дозвілля» 

12. забезпечити проведення спортивних змагань, відбіркових етапів та 
участь у фінальних  етапах Всеукраїнських змагань з розвитку фізичної 
культури і спорту серед здобувачів освіти; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

КУ «Центр культури, спорту та 
дозвілля» 

13. сприяти співпраці освітніх закладів з дитячо-юнацькими 
спортивними школами для відбору найбільш обдарованих дітей і залучення їх 
до системи дитячо-юнацького спорту; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

КУ «Центр культури, спорту та 
дозвілля 

 14. забезпечити розвиток мережі оздоровчих таборів з денним 
перебуванням дітей на базі закладів освіти та піднесення ефективності їх 
оздоровчої діяльності; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

заклади освіти  

 15. забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій 
та дітей, які потребують особливої уваги та підтримки; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

Відділ  соціального захисту 
населення заклади освіти 

16. сприяти впровадженню в освітній процес парціальної програми 
«Школа розумного руху»;  

2021 -2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти  



 17. забезпечити формування позитивного ставлення учасників 
освітнього процесу  до фізичної культури і спорту (в т.ч. шляхом поліпшення 
інформаційного середовища, впровадження соціальної реклами переваг 
рухової активності, організації заходів національно-патріотичного 
спортивного виховання тощо),  пропаганду здорового харчування та 
попередження шкідливих звичок; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

КУ «Центр культури, спорту та 
дозвілля» 

заклади освіти  

18. забезпечити поповнення електронного банку даних з інноваційних 
здоров’язберігаючих технологій у освітньому процесі, забезпечити його 
ефективне використання в практиці діяльності освітніх закладів. 

2021-2022 роки     Відділ освіти, культури, молоді та 
      спорту 
      заклади освіти 

 

 

 

 

 

V. ВЕКТОР ГОРДОСТІ  

«АКТИВНА ГРОМАДА- СИЛЬНА ДЕРЖАВА» 

 
1. Проект «Формування сучасного громадянина». 
Мета: формування у випускників цінностей, необхідних для 

забезпечення взаємної поваги, відповідальності  та толерантності;  
гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, за 

власну область, район, село, громаду, заклад освіти; 
 патріотизму і готовності брати на себе відповідальність, самовіддано 

розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, 
соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності 
української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди 
в суспільстві. 

 
Завдання: 
Об’єднання зусиль освітян на розбудову та проєктування перспективних 

виховних систем кожного освітнього закладу громади шляхом створення 
виховного простору на основі духовного єднання педагога і учня, 
спрямованості на самовдосконалення, саморозвиток та повноцінне 
життєтворення особистості здобувача освіти;   



науково-методичне забезпечення із застосуванням проєктно-
програмних технологій, практичних дій педагогів освітніх закладів району зі 
створення виховного середовища та виховного простору для особистісного 
розвитку здобувачів освіти; 

забезпечення якісного розвитку освітнього середовища закладів 
позашкільної освіти, модернізація і досягнення комфортності умов їх 
діяльності; 

розвиток взаємодії закладів позашкільної освіти з усіма ланками освіти, 
зовнішнім середовищем; максимальне залучення здобувачів освіти до 
творчого розвитку і самореалізації через систему позашкільної освіти; 

створення умов для становлення кожного освітнього закладу осередком 
становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе 
відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, 
демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну 
безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню 
громадянського миру й злагоди в суспільстві. 

 
Основні заходи з реалізації мети: 

 1. організувати систему шкільних медіахолдингів  як складової частини 
шкільного самоврядування і забезпечити впровадження медіаосвіти, всебічно 
використовуючи її можливості для підвищення рівня медійної та 
інформаційної грамотності, патріотичної свідомості та критичного мислення 
учнівської молоді; 

 

2018-2020 роки 

 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти  

2. сприяти формуванню авторської педагогічної майстерні «Формування 
сучасного громадянина-патріота в умовах сьогодення», як основу 
громадянського виховання створити та впроваджувати авторські програми – 
практично орієнтовані колективні довготривалі педагогічні проекти «Бути 
громадянином», «Життєві орієнтири»; 

 
2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  

заклади освіти  

3. забезпечити проведення І етапу (селищного)  Всеукраїнського 
конкурсу «Моральний вчинок»; 
 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти 

 
4. забезпечити реалізацію проекту «Правова свідомість та правова 

культура школярів» та забезпечити якісний методичний супровід правового 
виховного школярів;  



 
2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  

заклади освіти  

 
5. організувати щорічне проведення  творчих конкурсів, фестивалів, 

оглядів, акцій патріотичного, спортивного, науково-технічного, художньо-
естетичного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного та інших 
напрямів з розвитку здібностей й обдарувань, виховання дітей і підлітків; 

 
2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  

КУ «Центр культури, спорту та 
дозвілля» 

заклади освіти 

 
6. продовжити вивчення курсів за вибором: “Історія рідного краю”, 

“Екологія рідного краю” для забезпечення виконання регіонального 
компонента варіативної складової навчальних планів закладів освіти та 
вдосконалення змісту освіти в них; 

 
2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту  

заклади освіти 

7. розпочати роботу над проектом «Дорогою добра» задля сприяння 
формуванню високих моральних цінностей, почуття любові до України; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

КУ «Центр культури, спорту та 
дозвілля», заклади освіти  

8. забезпечити реалізацію проекту «Ми -діти козацького роду»  з метою  
формування історичної свідомості дітей дошкільного віку через основи 
морально-етичного виховання козацької доби; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади дошкільної освіти  

 9. продовжити науково-дослідницьку та освітньо-просвітницьку роботу 
щодо відновлення історичної пам’яті про тривалі державницькі традиції 
України з проведенням фотовиставок, організацією бібліотечних експозицій, 
проведенням дискусій, круглих столів із застосуванням регіональних 
традицій, свідчень усної історії національно-визвольної боротьби 
українського народу, організація проєкту «Школа – осередок становлення 



громадянина – патріота». Залучення молоді до участі у збереженні і підтримці 
єдності українського суспільства, у громадському русі задля громадянського 
миру і злагоди; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури,  молоді та 
спорту  

КУ «Центр культури, спорту та 
дозвілля», заклади освіти 

10. забезпечити участь закладів освіти у міжнародному місячнику 
шкільної бібліотеки «Виховуємо громадянина – патріота України»; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

КУ «Центр культури, спорту та 
дозвілля», заклади освіти 

11. забезпечити реалізацію Всеукраїнських виховних проектів «Рідний 
край, де ми живемо, Україною зовемо»; «Я і моя родина – казковий дивосвіт»; 
«Моя маленька батьківщина»; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

КУ «Центр культури, спорту та 
дозвілля», заклади освіти 

12. прищеплювати любов до української мови через спеціально 
організовані уроки: «Свято рідної мови», «Мужай, прекрасна наша мово», 
«Шевченківське слово» та ін.; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти 

13. забезпечити використання на заняттях фізичної культури 
українських народних ігор; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти району 

14. забезпечити проведення конкурсів дитячої зображувальної творчості 
«Слава українським військовим», «У світі немає кращої країни, ніж Україна», 
«Планета дружби» тощо; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

КУ «Центр культури, спорту та 
дозвілля» , заклади освіти 



15. забезпечити участь здобувачів освіти у обласних та  Всеукраїнських 
організаційно-масових заходах патріотичного спрямування за еколого-
натуралістичними, дослідно-експриментальними, науково-технічними, 
художньо-естетичними, туристсько-краєзнавчими напрямами; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти 

16. організувати за участю учнів створення в соціальних мережах 
національно-патріотичних сторінок «Моє місто», «Моє село», «Мій рідний 
край» тощо; 

2021-2022 роки Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти 

17. запровадити в практику освітньої діяльності як спосіб виявлення 
дієвого патріотизму - волонтерську роботу здобувачів освіти, педагогів, 
батьків. 

2021-2022 роки 

 

 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту  

заклади освіти району 

 

 

 

 

    VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

 Управління виконанням Програми розвитку освіти Кушугумської 
селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2021-2022 роки та 
контроль за ходом виконання здійснюватиметься скоординованими діями 
селищної ради, відділу освіти, культури, молоді та спорту в межах їх 
повноважень. 

  Поточна системна діяльність з управлінського забезпечення реалізації 
Програми покладається на відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області. 
Зазначена діяльність передбачає здійснення організації, планування, 
керівництва, координації людських і матеріальних ресурсів протягом усього 
періоду дії Програми, систематичного оцінювання впливу її реалізації на 
якісні зміни в освіті та в окремих її складових. 

 Поточний контроль за ходом реалізації Програми покладається на 
начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту та на постійну комісію 



з  питань охорони здоров’я,  освіти, фізичного виховання, культури та 
соціальної політики .  

 Відкритість управлінських дій буде забезпечуватися прилюдним 
звітуванням про хід реалізації Програми на колегіях відділу освіти, культури,  
молоді та спорту, сесіях селищної ради, через засоби масової інформації, 
громадські об‘єднання, а також прозорістю використання фінансових 
ресурсів. 

 

VІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок 
власних ресурсів бюджету селищної ради на відповідний бюджетний період 
та визначатиметься щороку з урахуванням їх можливостей, а також за рахунок 
інших, не заборонених чинним законодавством, джерел фінансування. 

 Перелік заходів і завдань Програми з орієнтовними обсягами їх 
фінансування наведений у додатку 1 до Програми, орієнтовні загальні обсяги 
та джерела фінансування – у додатку 2. 

 

 

 

VІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

 Виконання Програми розвитку освіти Кушугумської селищної ради 
Запорізького району Запорізької області на 2021-2022 роки дасть змогу 
забезпечити досягнення на кінець 2022 року таких показників розвитку 
системи освіти області: 

№ 
з/п 

Найменування показників Кількісні виміри 
показників 
розвитку 

 

1. Охоплення дітей дошкільною освітою (відсоток 
від кількості дітей віком 3-6 років) 

 

 

90% 

2.  Охоплення дітей 5-річного віку дошкільною 
освітою (відсоток від їх кількості) 

 

100% 



3. Середня кількість дітей на 100 місць у закладах 
дошкільної освіти  

 

100 

4. Охоплення дітей і підлітків шкільного віку 
загальною середньою освітою у різних формах її 
здобуття (відсоток від їх кількості ) 

100% 

5. Охоплення дітей і підлітків позашкільною 
освітою 

40% 

6. Забезпечення підручниками учнів закладів 
загальної середньої освіти (відсоток від кількості 
учнів ЗНЗ) 

 

100% 

7. Оздоровлення дітей-сиріт та дітей-позбавлених 
батьківського піклування 

100% 

8. Охоплення усіма видами харчування учнів 
закладів загальної середньої освіти (відсоток від 
кількості учнів ЗЗСО) 

 

100% 

9. Підключення закладів освіти до швидкісного 
Інтернету (відсоток від кількості закладів) 

 

100% 

10. Упровадження в закладах загальної середньої 
освіти регіональних курсів «Екологія рідного 
краю», «Історія рідного краю» (відсоток від 
кількості денних ЗЗСО) 

 

100% 

11. Кількість учнів закладів загальної освіти на один 
комп‘ютер 

 

8 чол. 

12. Облаштування пандусами закладів дошкільної, 
початкової, базової та профільної середньої, 
позашкільної освіти та освіти для дорослих 
включно з післядипломною освітою, на території 
обслуговування яких проживають здобувачі 
освіти, що пересуваються на візках 

(відсоток від кількості цих осіб) 

 

100% 



13. Охоплення дітей та підлітків інклюзивною та 
інтегрованою освітою в закладах дошкільної та  
загальної середньої освіти (відсоток від кількості 
учнів, що мають показання для такої освіти та 
бажання батьків) 

100% 

14. Кількість педагогічних працівників, охоплених 
курсовою перепідготовкою та підвищенням 
кваліфікації в  обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти (за період дії 
Програми) 

 

100% 

15. Кількість педагогічних працівників закладів 
загальної середньої освіти, перепідготовлених за 
програмами з інклюзивного навчання 

100% 

16. Кількість закладів освіти, які формують відкриті 
та загальнодоступні ресурси з інформацією про 
свою діяльність та оприлюднюють таку 
інформацію 

 

100% 

17. Кількість закладів освіти, що отримують 
публічні кошти, які оприлюднюють на своїх веб-
сайтах кошторис і фінансовий звіт про 
надходження та використання всіх отриманих 
коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і 
послуг, отриманих як благодійна допомога, із 
зазначенням їх вартості, а також про кошти, 
отримані з інших джерел, не заборонених 
законодавством.  

100% 

 

 

Секретар ради                                                В.С.Кривенко 


