
ПЛАН 
заходів на 2017—2029 роки із запровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти 

“Нова українська школа” у Хмельницькій області

1.  Забезпечити  умови  для  удосконалення  навичок  вчителів  початкової
школи шляхом:

1)  підвищення  кваліфікації  вчителів  початкової  школи,  заступників
директорів  та  директорів  шкіл,  які  апробують  проект  нового  Державного
стандарту початкової освіти.

Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрації

Хмельницький  обласний  інститут
післядипломної педагогічної освіти

Протягом 2018—2021 років;

2)підвищення  кваліфікації  вчителів  початкової  школи  щодо  впровадження
нового Державного стандарту початкової освіти.

Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрації

Хмельницький  обласний  інститут
післядипломної педагогічної освіти

Протягом 2018 року.

3)  здійснення  інформаційно-консультативної   роботи  та  забезпечення
різноманітними  формами  проведення  методичної  роботи  щодо  реалізації
державної політики у сфері реформування.

Хмельницький  обласний  інститут
післядипломної педагогічної освіти

Протягом 2018—2021 років.

2. Сформувати мережу профільних шкіл за результатами:

1)  проведення  інвентаризації  наявних  профільних  шкіл  та  закладів
професійної (професійно-технічної) освіти.

Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрацій 

Структурні  підрозділи  з  питань
освіти  районних  державних

Додаток                                          
до наказу директора 
Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації
від 04.01.2018 №4



адміністрацій  та  органів  місцевого
самоврядування

І-ІІ квартал 2019 р.;

2)  проведення  інвентаризації  наявної  мережі  загальноосвітніх  шкіл-
інтернатів  (крім закладів  загальної  середньої  освіти для дітей з  порушенням
інтелектуального розвитку) та їх реформування з метою створення на їх базі
гімназій і ліцеїв.

Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрацій 

Керівники  закладів  загальної
середньої  освіти  обласного
підпорядкування

Протягом 2019—2020 років.

3. Забезпечити:

1) вивчення потреби у створенні мережі академічних ліцеїв.

Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрацій 

Структурні  підрозділи  з  питань
освіти  районних  державних
адміністрацій  та  органів  місцевого
самоврядування
I квартал 2019 р.;

2) створення перспективної мапи мережі академічних ліцеїв.

Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрацій 
Структурні  підрозділи  з  питань
освіти  районних  державних
адміністрацій  та  органів  місцевого
самоврядування
IІ квартал 2019 р.;

3) створення мережі профільних закладів загальної середньої освіти.

Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрацій 
Структурні  підрозділи  з  питань
освіти  районних  державних
адміністрацій  та  органів  місцевого
самоврядування
Протягом 2020—2023 років.

4. Сформувати мережу опорних шкіл та забезпечити:

1) проведення навчальних семінарів для керівників шкіл та розроблення
методичних матеріалів для роботи в умовах децентралізації:

1.1.  «Функціональний  підхід  до  управління  опорним  навчальним
закладом»;



1.2.  «Розвиток  корпоративної  культури  закладу  освіти  як  фактору
успішного управління змінами»;

1.3.  «Створення  внутрішньої  системи  забезпечення  якості  освіти
відповідно до Закону України «Про освіту».

Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрацій 

Хмельницький  обласний  інститут
післядипломної педагогічної освіти

Протягом 2018—2019 років;

2) вивчення потреби створення опорних шкіл, розроблення перспективного
плану їх розбудови

Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрацій 

Структурні  підрозділи  з  питань
освіти  районних  державних
адміністрацій  та  органів  місцевого
самоврядування

Протягом 2018—2020 років.

3) розроблення мапи мережі опорних шкіл з урахуванням перспективних
планів створення об’єднаних територіальних громад.

Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрацій 

Структурні  підрозділи  з  питань
освіти  об’єднаних  територіальних
громад

I квартал 2025 року.

5. Розвинути управлінський потенціал об’єднаних територіальних громад у
сфері освіти шляхом:

1)  підготовки  навчально-методичних  матеріалів  та  проведення  серії
семінарів  для  керівників  виконавчих  органів  у  сфері  освіти  рад  об’єднаних
територіальних громад.

Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрації

Хмельницький  обласний  інститут
післядипломної педагогічної освіти

Протягом 2018 року

5.1.1.  проведення  серії  тренінгів  з  начальниками  відділів/управлінь
освіти,  завідувачами   міськ/рай  методичних  кабінетів,  директорами  закладів
освіти  «Модернізація  управлінської  діяльності  керівника  закладу  освіти  в
умовах реалізації Закону України «Про освіту»:

-«Модернізація управління школою в контексті сучасних викликів»;



- «Модернізація науково-методичної роботи у закладі загальної середньої
освіти в умовах трансформації освітнього процесу»;

-  Реалізація  Концепції  Нової  української  школи  в  закладах  загальної
середньої освіти;

-  Інноваційне  середовище  навчального  закладу  у  форматі  Концепції
«Нова українська школа».

Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрації

Хмельницький  обласний  інститут
післядипломної педагогічної освіти

Протягом квітня-червня 2018 року

2) формування бази даних найкращих практик з управління у сфері освіти
рад об’єднаних територіальних громад.

Структурні  підрозділи  з  питань
освіти  об’єднаних  територіальних
громад

IІІ квартал 2018 року.

3) продовження вивчення досвіду та формування бази даних найкращих
практик з управління у сфері освіти рад об’єднаних територіальних громад.

Хмельницький  обласний  інститут
післядипломної педагогічної освіти

Структурні  підрозділи  з  питань
освіти  об’єднаних  територіальних
громад

IVквартал 2018 року

6.  Забезпечити  ефективне  управління  загальною середньою освітою,  що
сприятиме реальній автономії школи, шляхом:

1)  розвитку  інституційної  спроможності  закладів  загальної  середньої
освіти  розробляти  і  розвивати  власні  освітні  програми  відповідно  до
державного стандарту повної середньої освіти (академічна автономія).

Хмельницький  обласний  інститут
післядипломної педагогічної освіти

Структурні  підрозділи  з  питань
освіти  районних  державних
адміністрацій  та  органів  місцевого
самоврядування

Протягом 2018—2019 років;

2)  надання  можливості  закладам  загальної  середньої  освіти  змінювати
статус бюджетної установи на статус неприбуткової організації із збереженням
податкових пільг і отримання фінансової автономії.

Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрації



Структурні  підрозділи  з  питань
освіти  районних  державних
адміністрацій  та  органів  місцевого
самоврядування

Протягом 2018—2019 років;

3)  призначення  керівників  школи  за  результатами  відкритого  конкурсу
відповідно до вимог професійного стандарту педагогічної діяльності.

Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрації

Структурні  підрозділи  з  питань
освіти  районних  державних
адміністрацій  та  органів  місцевого
самоврядування

III квартал 2018 р.

4)  забезпечення  функціонування  механізму  громадського  нагляду  за
діяльністю закладу загальної середньої освіти (наглядова або піклувальна рада).

Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрації

Структурні  підрозділи  з  питань
освіти  районних  державних
адміністрацій  та  органів  місцевого
самоврядування

IV квартал 2018 року.

7. Забезпечити запровадження електронних форм документів, оптимізацію
звітності.

Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрації

Структурні  підрозділи  з  питань
освіти  районних  державних
адміністрацій  та  органів  місцевого
самоврядування

ІІІ-IV квартал 2018 р.;

8. Забезпечити обов’язкове оприлюднення закладами загальної середньої
освіти даних про всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел.

Структурні  підрозділи  з  питань
освіти  районних  державних
адміністрацій  та  органів  місцевого
самоврядування

Заклади загальної середньої освіти

Постійно

9. Створити нове освітнє середовище шляхом:



1)  забезпечення  створення в  закладах  освіти освітнього середовища для
дітей з особливими потребами, подолання архітектурних бар’єрів.

Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрації

Структурні  підрозділи  з  питань
освіти  районних  державних
адміністрацій  та  органів  місцевого
самоврядування

Протягом 2018 року;

3)  облаштування  закладів  загальної  середньої  освіти   меблями,
обладнанням  і  дидактичними  матеріалами,  необхідними  для
впровадження компетентнісного навчання.

Департамент освіти і науки обласної
державної адміністрації

Структурні  підрозділи  з  питань
освіти  районних  державних
адміністрацій  та  органів  місцевого
самоврядування

Протягом 2018—2020 років.

Заступникдиректора  Департаменту –
начальник управління                                                                            Т.Дупляк


