
ПЛАН РОБОТИ
Департаменту освіти і науки

Хмельницької обласної державної адміністрації
на 2017 рік

Зміст заходу Обгрунтування необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

І. Питання, які розглядатимуться на засіданнях колегії 
  Хмельницької облдержадміністрації, Хмельницької обласної ради

Про внесення змін до Обласної 
цільової програми оздоровлення 
та відпочинку дітей на період до 
2018 року

З  метою  надання  послуг
оздоровлення  та  відпочинку
дітям, які потребують соціальної
підтримки

Січень Дупляк Т.В.
Рябчук О.В.
Маївко Н.В.

Про підготовку до оздоровчої 
кампанії “Літо-2017” 

Виконання Закону України «Про
оздоровлення  та  відпочинок
дітей»,  Обласної  цільової
соціальної   програми
оздоровлення та відпочинку дітей
на період до 2018 року  

Квітень Дупляк Т.В.
Рябчук О.В.
Маївко Н.В.

ІІ. Питання, які розглядатимуться на засіданнях колегії
Департаменту освіти і науки  Хмельницької ОДА

Про стан підготовки кваліфікованих
робітників  з  опоряджувальних
професій  у  професійно-технічних
навчальних закладах області

З метою аналізу та покращення
роботи

Лютий Харчук А.М.
Фіярська С.І.

Про  роботу  Хмельницького
обласного  центру  науково-технічної
творчості учнівської молоді

З метою розвитку позашкільної
освіти

Лютий Гончарук  Г.М.
Фіярська С.І.

Про  стан  підготовки  фахівців
початкової освіти для нової школи у
вищих навчальних закладах 

З метою аналізу та покращення
роботи

Лютий Харчук А.М.
Фіярська С.І.
Спеціалісти відділу
Вищі  навчальні
заклади

Про організацію та результативність
профільного  навчання  у
загальноосвітніх  навчальних
закладах обласного підпорядкування

З метою аналізу та покращення
роботи

Квітень Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Отрошко О.І.
Марисюк А.А.

Про  стан  ведення ділової
документації  з кадрових питань  у
навчальних  закладах місцевих
органів управління освітою

З метою аналізу та покращення 
роботи

Квітень Дупляк Т.В.
Рябчук О.В.
головний 
спеціаліст-
юрисконсульт

Про  роботу  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської
молоді

З метою розвитку позашкільної
освіти

Квітень Фіярська С.І.
Климчук В.В.

Про  стан  викладання  предмету
«Захист  Вітчизни»  в  професійно-
технічних  навчальних  закладах  як
один  із  чинників  патріотичного
виховання

З метою належної організації та
забезпечення  виконання
Концепції  та  Стратегії
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді

Квітень Харчук А.М.
Фіярська С.І.
Шевчук Л,І.
Григорчук Т.В.

Про підсумки організації навчально-
виховного  процесу  у  2016/2017
навчальному  році  та  завдання  на
новий 2017/2018 навчальний рік

З  метою  аналізу  стану
організації  навчально  –
виховного процесу у 2016/2017
навчальному році та визначення
основних  завдань  на  новий
навчальний рік

Серпень Дупляк Т.В.
Харчук А.М.
Блажиєвська В.М.
Рябчук О.В.
Слободян О.В.
Фіярська С.І.
Синчук В.В.



Про  підсумки  зовнішнього
незалежного оцінювання у 2017 році

З  метою  аналізу  результатів
зовнішнього  незалежного
оцінювання  у  2016  році  та
розроблення  заходів  щодо
покращення якості освітніх
послуг

Жовтень Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Берека В.Є.

Про стан виконання рішення колегії
Департаменту  освіти  і  науки
Хмельницької  обласної  державної
адміністрації  від  22.11.2016  №  3
«Про стан забезпечення підвезення
учнів та педагогічних працівників 
до навчальних закладів»

З  метою  виконання  вимог
законодавства  щодо
забезпечення  у  сільській
місцевості  безоплатного
підвезення до місця на вчання і
додому  учнів  та  педагогічних
працівників.

Жовтень Синчук В.В.

Про підсумки  проведення
оздоровчої  кампанії  «Літо  -  2017
року»

Виконання  Закону  України
«Про  оздоровлення  та
відпочинок  дітей»,  Обласної
цільової  програми
оздоровлення  та  відпочинку
дітей на період до 2018 року  

Жовтень Дупляк Т.В.
Рябчук О.В.
Маївко Н.В.

Про  стан  викладання  предмету
«Фізичне виховання» та організацію
спортивно-масової  роботи  в
професійно-технічних  навчальних
закладах 

З метою аналізу та покращення
роботи

Жовтень Фіярська С.І.
Зінчук О.О.

Про  роботу  обласного  центру
фізичного  виховання  учнівської
молоді

З метою розвитку позашкільної
освіти

Грудень Фіярська С.І.
Федосєєв А.І.

Про  розвиток  та  становлення
системи громадянської,
національно-орієнтованої
комунікації  навчальних закладів
області

З метою належної організації та
забезпечення  виконання
Концепції  та  Стратегії
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді

Грудень Берека В.Є
Фіярська С.І.

Про  стан  інформатизації,
ефективності  та  результативності
використання  ІКТ  у  навчально-
виховному  процесі  дошкільних  та
загальноосвітніх  навчальних
закладів

З метою аналізу та покращення
роботи

Грудень Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Возна О.В.
Берека В.Є.

Про  впровадження  заходів
енергозбереження в закладах освіти
області

З метою аналізу та покращення
роботи

Грудень Синчук В.В.

ІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування 
(участь в заходах по районах)

Участь у проведенні свята 
«Останній дзвоник» та врученні 
документів про освіту у  
загальноосвітніх навчальних 
закладах області

З метою привітання учасників 
навчально – виховного процесу

Червень Працівники 
Департаменту 
освіти і науки 

Участь  у  роботі  підсумкових
колегій  відділів/управлінь  освіти,
педагогічних рад загальноосвітніх
навчальних  закладів  обласного
підпорядкування

З  метою  ознайомлення  з
основними вимогами  організації
навчально – виховного процесу у
навчальних закладах у 2017/2018
навчальному році

Серпень Працівники 
Департаменту 
освіти і науки 

Участь  у  проведенні  свят  у
загальноосвітніх  навчальних
закладах  на  початок  2017/2018
навчального року

З  метою  привітання  учасників
навчально – виховного процесу

Вересень Працівники 
Департаменту 
освіти і науки 

ІУ. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в оперативному порядку заступників
голови облдержадміністрації (звіти, інформації тощо)



Підготувати  інформацію  щодо
удосконалення   мережі
дошкільних  закладів  та
оптимізації  загальноосвітніх
навчальних закладів 

На  виконання  розпорядження
голови  облдержадміністрації  від
24.09.2015  №  455/2015-р  «Про
стан  соціально-економічного
розвитку області»

Січень Гаркавенко Т.В.
Отрошко О.І.

Підготувати інформацію про стан
підготовки  навчальних  закладів
області  до  нового  2017/2018
навчального року

З метою аналізу стану підготовки
навчальних закладів 

Серпень Дупляк Т.В.
Харчук А.М.
Блажиєвська В.М.
Рябчук О.В.
Слободян О.В.
Фіярська С.І.
Синчук В.В.
спеціалісти

У. Питання для вивчення з наступним інформуванням по них в оперативному порядку  Кабінету
Міністрів України, Адміністрації Президента України, Міністерство освіти і науки України,

структурних підрозділів облдержадміністрації (звіти, інформації тощо)
Підготувати звіт про виконання
Плану  заходів  з  реалізації
Національної стратегії розвитку
освіти  в  Україні  на  період  до
2021 року 

На виконання розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 
04.09.2013 № 686 –р 

Січень Гаркавенко Т.В.
Возна О.В.
Отрошко О.І.
Марисюк А.А.

Підготувати  інформацію  про
результати  проведення
профілактичних  медичних
оглядів  учнів  загальноосвітніх
навчальних закладів

На виконання листа Міністерства 
охорони здоров’я від 28.01.2013 
№04.04-08-66

Січень Возна О.В.

Підготувати  інформацію  про
реалізацію Стратегії  захисту та
інтеграції  в  українське
суспільство  ромської  націо-
нальної меншини

На  виконання  розпорядження
Кабінету  Міністрів  України  від
11.09.2013р. №701-р.

Січень Возна О.В.

Підготувати  інформацію  про
інтеграцію біженців та осіб, які
потребують  додаткового
захисту,  в  українське  суспіль-
ство 

На  виконання  розпорядження
Кабінету  Міністрів  України   від
22.08.2012р. №605-р.

Січень Возна О.В.

Підготувати  інформацію  про
виконання  плану  заходів  з
реалізації  Концепції  державної
міграційної політики

На  виконання  розпорядження
Кабінету  Міністрів  України   від
12.10.2011р. №1058-р.  

Січень Возна О.В.

Підготувати  інформацію  щодо
виконання  Основних  напрямів
запобігання бездомності

На виконання постанови КМУ     від
13.03.2013 № 162

Січень Марисюк А.А.

Підготувати  інформацію  про
виконання заходів із забезпечення
гарантій  реалізації  прав  та
законних інтересів дітей
 

На  виконання  Указу  Президента
України від 01.06.2013 № 312/213

Січень Марисюк А.А.

Підготувати інформацію про стан
забезпечення  прав  та  законних
інтересів дітей в області

На  виконання  доручення  голови
ОДА  від  27.08.2014  №  70/39-12-
4113/2014

Січень Марисюк А.А.

Підготувати  звітність  про
травматизм  у  побуті  зі
смертельним  наслідком  серед
вихованців, учнів 

На виконання листа Міністерст-ва 
освіти і науки України

Січень
щокварталь
но

Возна О.В.

Підготувати звіт про 
чисельність працюючих та 
військовозобов’язаних, які 
заброньовані згідно з 

На виконання листа Міністерства 
освіти і науки України

Січень Блажкова Н.В.



переліками посад і професій по 
закладах освіти області 
Підготувати  звіт  про  виконня
плану   Стратегії  регіонального
розвитку  Хмельницької  області
на 2015- 2017 роки

Для  інформування  ОДА,
Департаменту економіки ОДА (Лист
23.68.70/26-13-373/2016  від
26.01.16)

Січень Войталюк Л.М.

Підготувати звіт  про виконання
програми  соціально  -
економічного  розвитку
Хмельницької   області  за  2016
рік 

Для інформування Департаменту 
економіки ОДА (лист №68/26-13-
2188/2016 від 19.05.16).16

Січень Войталюк Л.М.

Підготувати  інформацію  про
легалізацію  зайнятості  та
заробітної плати

На виконання  розпоряд-ження ОДА
від  № 273/2016-р від 29.06.2016

Січень Войталюк Л.М.

Підготувати  інформацію  до
доручення  прем’єр -  міністра
України  від  15.11.11  про
примусові відпустки, зарплату

Для інформування  ОДА (лист ОДА 
від 1.12.2011 №57/8167-14-13/ 2011) 

Січень
(щомісячно) Войталюк Л.М.

Підготувати  інформацію  про
роботу РДА та ВК міськрад по
легалізації  зайнятості  та
заробітної плати

На виконання  розпоряд-ження ОДА
№339/2016-р від 23.08.2016

Січень
(щомісячно)

Войталюк Л.М.

Підготувати  звіт  про  суму  та
стан виплати зарплати в області

З метою інформування МОНУ Січень
(щомісячно)

Войталюк Л.М.

Підготувати  звіт  про  стан
фінансування  освітньої
субвенції за 2016 та 2017 роки

З метою інформування МОНУ (лист
МОНУ від 27.09.2016 №1/9-510) 

Січень
(щомісячно)

Войталюк Л.М.

Підготувати  звіт  про
перерозподіл  залишків
субвенції  2015  і  2016  р.р.  на
2017 рік 

З метою інформування МОНУ,     
ОДА (на виконання розп. КМУ від 
16.12.15 №1340-р, розп кму від 
16.11.16 №827-р)

Січень
(щомісячно)

Войталюк Л.М.

Підготувати звіт  про створення
та фінансування опорних шкіл

З метою інформування МОНУ, ОДА 
(лист ОДА №57/651-11-29/2016 від 
8.02.16, лист МОНУ №1/10-251 від 
28.01.16)

Січень
(щомісячно)

Войталюк Л.М.

Підготувати  інформацію  для
доповіді  голови  ОДА
Президенту  України  про
ситуацію в області

З метою інформування ОДА (лист 
ОДА №56/4226-14-13-/2010 
25.06.10)

Січень
(щомісячно)

Войталюк Л.М.

Підготувати  звіт  про  9-
тикласників,що  продовжують
навчання  для  здобуття  повної
загальної  освіти   на  території
Хмельницької  області  та   за  її
межами 

На виконання Плану  Міністерства 
освіти і науки України, відповідно 
до наказу МОН №119 від 12.02.2007
року 

Січень Мельник Т.П.

Підготувати  річний  звіт  про
надання  платних  послуг
населенню  за 2016рік 

 На  виконання  розпорядження
облдержадміністрації  № 308

Січень
Квітень
Липень
Жовтень

Мельник Т.П.

Підготувати  річний  звіт  про
черги у дошкільних закладах за
2016  рік

На виконання наказу МОНУ
№ 1751 від 12.12.2016 року 

Січень Мельник Т.П.

Підготувати  звіт  по
профільному  та  поглибленому
навчанню

На лист №70/25-17-971/14
Департаменту соціального захисту 
населення до «Програми  подолання
бідності» 

Січень Мельник Т.П.

Підготувати звіт по спортивним 
школам за 2016 рік. Форма 1-ПЗ

На виконання наказу  Міністерства 
освіти і науки України №1 від  
03.01.2013р.

Лютий Мельник Т.П.



Підготувати  зведений   звіт
дитячих  будинків   за  2016
фінансовий рік 

 Наказ Міністерства освіти і науки 
України № 1064 
від 25. 11.2009

Лютий Мельник Т.П. 

Підготувати  звіт про  кількість
працівників  , їх  якісний склад ,
підвищення  кваліфікації  та
професійне  навчання   за  2016
рік 

На виконання листа Міністерства 
освіти і науки України

Лютий Мельник Т.П. 

Підготувати зведені показники з
праці за 4 квартали 2016 року 

На виконання наказу МОН 
№ 605 від 23.10.2004

Січень
Квітень
Липень
Жовтень

Мельник Т.П. 

Підготувати звіт про проведені 
заходи у рамках консультацій з 
громадськістю 

На виконання розпорядження 
голови облдержадміністрації 

Щокварталь
но

Блажкова Н.В.

Підготувати  звіт  про  роботу  із
зверненнями громадян

На виконання розпорядження 
голови облдержадміністрації

щокварталь
но 

Блажкова Н.В.

Підготувати звіт про  виконання
плану  роботи  обласної
державної адміністрації 

На виконання розпорядження 
голови облдержадміністрації

Щомісячно Блажкова Н.В.

Надати інформацію про заходи,
які  заплановано  на  наступний
місяць

На виконання листа оргвідділу 
облдержадміністрації 

Щомісячно Блажкова Н.В.

Підготувати  інформацію  про
реєстр публічної інформації

На виконання листа 
облдержадміністрації

Щомісячно Блажкова Н.В.

Підготувати  звіт  про  роботу  із
зверненнями громадян

На виконання розпорядження 
голови облдержадміністрації

Щокварта-
льно 

Блажкова Н.В.

Підготувати  пропозиції  до
плану  роботи  обласної
державної адміністрації

На виконання листа 
облдержадміністрації

Щокварта-
льно

Блажкова Н.В.

Підготувати  інформацію  про
стан  забезпечення  житлом
педагогічних працівників

На виконання Указу Президента 
України від 20.03.2008 № 244 «Про 
додаткові заходи щодо підвищення 

Щокварта-
льно

Рябчук О.В.

Забезпечити  інформування  про
підвищення  кваліфікації
працівниками Департаменту 

На виконання протокольного 
рішення від 26.11.2014 №70/09-10-
5508/2014

Січень
Квітень 
Липень 
Жовтень  

Хрищанович Д.В.

Підготувати  звіт  про  наявність
вакантних  посад  державних
службовців 

На виконання листа 
облдержадміністрації від 11.07.2013 
№ 68/11-10-3773/2013

Щомісячно Хрищанович Д.В.

Підготувати звіт про кількісний
та  якісний  склад  державних
службовців

Наказ Держастату України від 
05.08.2014 №224

Січень Хрищанович Д.В.

Підготувати  звіт  про
чисельність  працюючих  та
військовозобов’язаних,  які
заброньовані  згідно  з
переліками посад і професій по
Департаменту освіти і науки

Наказ Міністерства оборони 
України

Січень Хрищанович Д.В.

Підготувати звіт про кількісний
склад державних службовців 

Наказ Нацдержслужби 24.07.2015 р. 
№161 

Січень 
Квітень 
Липень
Жовтень 

Хрищанович Д.В.

Підготувати  звітну  інформацію
про стан кадрової роботи

На виконання листа 
облдержадміністрації від 13.03.2014 
№ 23/09-10-1126/2014

Березень 
Червень
Вересень 
Грудень 

Хрищанович Д.В.

Підготувати  статистичну
звітність  про  кадрове

На виконання наказу Держастату 
України від 11.11.2014 №343

Січень Хрищанович Д.В.



забезпечення  Департаменту
освіти  і  науки
облдержадміністрації 
Підготувати річний звіт за 2016
рік про використання путівок до
УДЦ «Молода гвардія»

На виконання наказу Міністерства 
соціальної політики України

Січень Маївко Н.В.

Підготувати річний звіт за 2016
рік про використання путівок до
МДЦ «Артек»

На виконання наказу Міністерства 
соціальної політики України

Січень Маївко Н.В.

Підготувати  план  заходів  у
рамках  консультацій  з
громадськістю

На виконання розпорядження 
голови облдержадміністрації

Січень
Щокварталь
но

Блажкова Н.В.

Узагальнити  базу  даних  дітей
пільгових  категорій,  що
підлягають  оздоровленню  та
відпочинку за бюджетні кошти

З метою узагальнення оновлення 
даних

Лютий
Березень

Маївко Н.В.

Підготувати інформацію в 
межах компетенції про 
виконання плану заходів на 
2015-2017 роки з реалізації 
Державної стратегії 
регіонального розвитку на 
період до 2020 року

На виконання Постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 жовтня 2015
р. № 821

Лютий Гаркавенко Т.В.
Марисюк А.А.

Підготувати  інформацію  про
охоплення  дітей  дошкільними
навчальними закладами

На  виконання  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  07.10.  2015
року № 821

Лютий Гаркавенко Т.В.

Підготувати  інформацію  про
чисельність дітей у дошкільних
навчальних  закладах  з
розрахунку на 100 місць 

На  виконання  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  21  жовтня
2015 р. № 856

Лютий Гаркавенко Т.В.

Підготувати  звітність  про
травматизм  під  час  навчально-
виховного  процесу  в
навчальних закладах

На виконання листа Міністерст-ва 
освіти і науки України

Лютий Возна О.В.

Підготувати  інформацію  про
забезпечення  дітей  високо-
якісними  продуктами
харчування  вітчизняного
виробництва

На  виконання  розпорядження
Кабінету  Міністрів  України  від
07.11.2012 № 865-р

Березень Возна О.В.

Підготувати  інформацію   про
результати  проведення  про-
філактичних  медичних  оглядів
учнів  загальноосвітніх
навчальних закладів

На  виконання  листа  Міністерст-ва
охорони  здоров’я  України  від
28.01.2013 № 04.04-08-66

Квітень Возна О.В.

Звіт  про  підготовку  до
проведення оздоровчої кампанії
за бюджетні кошти у 2017  році
(Підготувати звіт 1-ОБК)

На виконання  Міністерства 
соціальної 
політики України 

Не пізніше  
15 квітня 

Маївко Н.В.

Звіт  про  охоплення  дітей
шкільного  віку  оздоровленням
та  відпочинком  за  бюджетні
кошти у 2017 році
(Підготувати звіт 2-ОБК)

На виконання  Міністерства 
соціальної 
політики України 

Не пізніше 
20 лютого 

Не пізніше 
20 вересня

Маївко Н.В.

Підготувати  інформацію  про
оздоровлення  та  відпочинок
дітей

На виконання листа Міністерства 
соціальної політики України

Квітень-
вересень 
щомісячно

Маївко Н.В.

Проаналізувати  наявність
підтверджуючих документів під

На виконання наказу Міністерства 
соціальної політики України

Щомісячно Маївко Н.В.



час  направлення  дітей до  УДЦ
«Молода гвардія» 
Проаналізувати  наявність
підтверджуючих документів під
час направлення дітей до МДЦ
«Артек» 

На виконання наказу Міністерства 
соціальної політики України

Щомісячно Маївко Н.В.

Підготувати  звіт  про
використання  путівок  до  УДЦ
«Молода гвардія»

На виконання наказу Міністерства 
соціальної політики України

Щомісячно Маївко Н.В.

Підготувати  звіт  про
використання  путівок  до  МДЦ
«Артек»

На виконання наказу Міністерства 
соціальної політики України

Щомісячно Маївко Н.В.

Підготувати звіт про виконання
програми  соціально  -
економічного  розвитку
Хмельницької   області  за  2017
рік 

Для інформування Департаменту 
економіки ОДА 

Квітень Войталюк Л.М.

Підготувати  інформація  про
легалізацію  зайнятості  та
заробітної плати

На виконання  розпоряд-ження ОДА
від  № 273/2016-р від 29.06.2016

Квітень Войталюк Л.М.

Провести моніторинг та 
оцінювання за показниками 
щорічної оцінки ода

На Виконання постанови КМУ від 
21.10.2015 № 856

Березень Мельник Т.П. 

Підготувати  узагальнену
інформацію  про  результати
Всеукраїнських  учнівських
олімпіад  з  навчальних
предметів на рівні області

З метою аналізу рівня підготовки 
учасників олімпіад

Квітень Отрошко О.І.

Підготувати  оперативну
інформацію  про  закінчення
2016/2017 навчального року

З метою оновлення та узагальнення 
даних

Травень Отрошко О.І.

Підготувати  узагальнену
інформацію про  організацію та
проведення  державної
підсумкової атестації  в області

З метою аналізу дотримання 
чинного законодавства

Червень Отрошко О.І.

Організувати  роботу
регіонального  оперативного
штабу  «Вступна  кампанія
2017 року»

З метою належної організації 
проведення вступної кампанії 2017 
року

Червень Харчук А.М.,
Фіярська С.І.
Павлюк О.М.

Підготувати  інформацію   про
контингенти учнів  (вихованців)
у різних типах загальноосвітніх
навчальних  закладів  в  розрізі
районів  та  міст  області  для
формування  Міністерством
фінансів  України  бюджету  на
2017 рік                                 

На виконання листів Міністерства 
освіти і науки України та 
Міністерства фінансів

Травень - 
червень 

Мельник Т.П.

Підготувати інформацію про 
закінчення 2016/2017 
навчального року  

На виконання листів Міністерства 
освіти і науки України

Червень Мельник Т.П.

Підготувати  інформацію  про
формування  показників
бюджету на 2018 рік

Дані для Міністерства освіти та 
Міністерства фінансів України для 
здійснення формульного розрахунку
бюджету на 2018 рік

Червень
Войталюк Л.М.

Про  виконання  програми
соціально  -  економічного
розвитку Хмельницької  області
за 2017 рік 

Для інформування Департаменту 
економіки ОДА

Липень Войталюк Л.М.

Підготувати  інформацію  про На виконання  розпоряд-ження ОДА Липень Войталюк Л.М.



легалізацію  зайнятості  та
заробітної плати

від  № 273/2016-р від 29.06.2016

Підготувти  звіт  про  надання
платних послуг населенню  за 2
квартали 2017 року 

 На  виконання  розпорядження
облдержадміністрації  № 308

Липень Мельник Т.П.

Підготувати  інформацію  щодо
чисельності  працівників
бюджетних  установ,  що
утримуються  за  рахунок
місцевих  бюджетів(районний
та сільські бюджети ) 

На виконання листа МОЗ Липень Мельник Т.П.

Піготувати зведені показники з 
праці за 2 квартали 2017 року 

На виконання наказу МОН 
№ 605 від 23.10.2004

Липень Мельник Т.П. 

Провести  моніторинг  ходу
виконання  плану регіонального
(державного)  замовлення  на
підготовку робітничих кадрів та
молодших спеціалістів  у ПТНЗ
на 2017 рік

Інформування Міністерства освіти і
науки України

Липень
Серпень
Вересень

Зінчук О.О.

Підготувати розрахунки 
контингенти  учнів , дошкільнят
та видатки на їх  утримання  до 
бюджету на 2018 рік по 
об’єднаним територіальним  
громадам 

На виконання листів Міністерства 
освіти і науки України та 
Міністерства фінансів

Липень – 
Серпень 

Мельник Т.П.

Підготувати  ЗНЗ  -1  «Звіт
денного  загальноосвітнього
навчального закладу на початок
2017/2018  навчального  року»
(по  інтернатним  закладам,
приватним, закладам МОЗ)

На виконання наказу МОН 
№ 1158 від  27.09.2016 року 

Серпень Мельник Т.П.

Підготувати  інформацію  про
стан  підготовки  професійно-
технічних  навчальних  закладів
освіти  області  до  нового
2017/2018 навчального року

З  метою  аналізу  стану  підготовки
навчальних закладів 

Серпень Харчук А.М.
Спеціалісти відділу

Підготувати   узагальнену
інформацію  про  стан  розвитку
дошкільної освіти  в 2017 році 

На виконання резолюції віце-
прем’єр-міністра України від 
11.04.2014 № 15831/7/1-13

Серпень,
грудень

Гаркавенко Т.В.

Підготувати  оперативну
інформацію про  удосконалення
мережі  загальноосвітніх
навчальних  закладів  на
2017/2018 навчальний рік

З метою оновлення та узагальнення
даних

Серпень Возна О.В.

Підготувати  узагальнену
інформацію  про  початок
2017/2018 навчального року

З метою оновлення та узагальнення
даних

Вересень Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
спеціалісти

Підготувати  інформацію  про
результати  проведення  про-
філактичних медичних огля-дів
учнів  загальноосвітніх
навчальних закладів

На  виконання  листа  Міністерства
охорони здоров’я  від  28.01.2013 №
04.04-08-66

Вересень Возна О.В.

Підготувати  інформацію  про
виконання  Плану  заходів  щодо
забезпечення  права  на  освіту
дітей  з  особливими  освітніми
потребами

На  виконання  наказу  Міністерства
освіти  і  науки  України  від
31.12.2015 № 1436

Травень,
вересень

Марисюк А.А.

Підготувати  76-РВК  «Зведений
звіт  денних  загальноосвітніх

На виконання наказу МОН 
№ 1158 від  27.09.2016 року

Вересень Мельник Т.П.



навчальних  закладів»  по
закладам  комунальної
власності,  приватної  та   по
закладах  Міністерства  охорони
здоров"я на початок 2017-2018р.
Підготувати  форму  Д-9.
«Відомість  про  загальноосвітні
санаторні та  спеціальні школи
(інтернати)   по  Хмельницькій
області  на  початок   2017-
2018н.р.

На виконання наказу МОН 
№ 1158 від  27.09.2016 року 

Вересень Мельник Т.П.

Підготувати  звіти
загальноосвітніх  закладів
інтернат  них  типів  за  формою
ЗНЗ-1 комунальної власності

На виконання листа Міністерства 
освіти і науки України

Вересень Мельник Т.П.

Підготувати  інформацію  про
підсумки  роботи  ПТНЗ  за
2016/2017  навчальний  рік  за
формою № 1 (профтех)

Надання  державної  статистичної
звітності  до  Міністерства  освіти  і
науки України

Вересень Зінчук О.О.

Підготувати інформацію про 
прийом учнів до ПТНЗ станом 
на 01.09.2017 року за формою 
№ 2 

Надання  державної  статистичної
звітності  до  Міністерства  освіти  і
науки України

Вересень Зінчук О.О.

Підготувати інформацію про 
професійне навчання робітників
за направленням служби 
зайнятості у першому півріччі 
2017 року за формою № 8В 

Надання  державної  статистичної
звітності  до  Міністерства  освіти  і
науки України

Вересень Зінчук О.О.

 Підготувати  «відомості  про
мови  навчання  та  вивчення
мови  як  предмету,
факультативно  та  поглиблено»
на  початок  2017-2018
навчального року

На виконання листа Міністерства 
освіти і науки України

Жовтень Мельник Т.П.

Підготувати  звіт  про  надання
платних послуг населенню  за 3
квартали 2017 року 

 На  виконання  розпорядження
облдержадміністрації  № 308

Жовтень Мельник Т.П.

Підготувати  звіт  по  вечірнім
(змінним)  школам  на  початок
2017-2018 навчального року.

На виконання наказу МОН 
№ 1158 від  27.09.2016 року 

Жовтень Мельник Т.П.

Підготувати зведені показники з
праці за 2 квартали 2017 року 

На виконання наказу МОН     № 605 
від 23.10.2004

Жовтень Мельник Т.П. 

Підготувати інформацію  про
виконання програми соціально -
економічного  розвитку
Хмельницької   області  за  2017
рік 

Для інформування Департаменту 
економіки ОДА

Жовтень Войталюк Л.М.

Підготувати  інформацію  про
легалізацію  зайнятості  та
заробітної плати

На виконання  розпоряд-ження ОДА
від  № 273/2016-р від 29.06.2016

Жовтень Войталюк Л.М.

Проаналізувати  результати
виконання  регіонального
(державного)  замовлення  на
державне  замовлення  з
підготовки робітничих кадрів та
молодших спеціалістів  на  2017
навчальний рік в ПТНЗ області.

На виконання листа Міністерства 
освіти і науки України

Жовтень Зінчук О.О.

Проаналізувати  якісний  та
кількісний  склад  педагогічних

Оновлення бази даних Жовтень Харчук А.М.
Фіярська С.І. 



працівників  професійно-
технічних  та  вищих   закладів
області.

спеціалісти 

Узагальнити  інформацію  про
педагогічних працівників ПТНЗ
та  ВНЗ,  які  претендують  на
присвоєння  чи  відповідність
раніше  присвоєній
кваліфікаційній  категорії
«спеціаліст  вищої  категорії»  та
педагогічного  звання;
встановлення  найвищого
тарифного розряду

З метою якісного проведення 
атестації педагогічних працівників

Жовтень Харчук А.М. 
Фіярська С.І.
спеціалісти 

Узагальнити  пропозиції  щодо
обсягів  регіонального
(державного)  замовлення  на
підготовку робітничих кадрів у
ПТНЗ на 2017 рік.

На виконання листа Міністерства 
освіти і науки України

Жовтень Зінчук О.О.

Підготувати  зведену
інформаційну  картку  ПНТЗ
області.

На виконання листа Міністерства 
освіти і науки України

Жовтень Зінчук О.О.

Підготувати  звіт  Державній
інспекції  навчальних  закладів
щодо діяльності дошкільних та
загальноосвітніх  навчальних
закладів

З метою узагальнення та оновлення 
даних

Жовтень Возна О.В.
Гаркавенко Т.В.

Підготувати звіт про виконання
додаткових  заходів  щодо
підвищення  якості  освіти  в
області

На виконання розпорядження 
голови облдержадміністрації    

Листопад Возна О.В.

83-РВК про чисельність і склад
педагогічних  працівників
денних  загальноосвітніх
навчальних  закладів  на  1
жовтня 2017 року

На виконання листа   Міністерства 
освіти і науки України

Листопад Мельник Т.П.

Д-6  «Відомості  про  заклади   з
малою  наповнюваністю   на
початок 2017-2018  навчального
року

На виконання наказу МОН 
№ 1158 від  27.09.2016 року

Листопад Мельник Т.П.

Д-4  «Про  матеріальну  базу
денних  загальноосвітніх
навчальних закладів»

На виконання наказу МОН 
№ 1158 від  27.09.2016 року

Листопад Мельник Т.П.

Підготувати  інформацію  про
результати  проведення  про-
філактичних медичних огля-дів
учнів  загальноосвітніх
навчальних закладів

На  виконання  листа  Міністерства
охорони здоров’я  від  28.01.2013 №
04.04-08-66

Грудень Возна О.В.

Підготувати  інформацію  про
виконання заходів із забезпечення
гарантій  реалізації  прав  та
законних інтересів дітей 

На  виконання  Указу  Президента
України від 01.06.2013 № 312/213

Грудень Марисюк А.А.

Д- 5  про профільне навчання і
поглиблене вивчення предметів
учнями  на  початок  2017-2018
навчального року

На виконання наказу МОН 
№ 1158 від  27.09.2016 року

Грудень Мельник Т.П.

Д-8  «Звіт   про  викладання
іноземних  мов  у  денних
загальноосвітніх  закладах  на
початок 2017-2018  навчального

На виконання наказу МОН 
№ 1158 від  27.09.2016 року

Грудень Мельник Т.П.



року
VІ. Питання для вивчення з метою узагальнення інформації 

( бази даних,  підготовка наказів, довідок тощо)
Вивчити стан  ведення  ділової
документації з кадрових питань у
навчальних  закладах,
відділах/управліннях освіти

З метою аналізу діяльності 
(довідка)

І квартал Рябчук О.В.

Підготувати матеріали по всіх 
типах закладів освіти,  
контингентах учнів, педагогіч- них
працівників, фінансування, тощо.

З метою узагальнення інформації
до інформаційно -аналітичного 
збірника «Освіта Хмельничччини
2016 »

Січень - 
лютий

Войталюк Л.М.

Спеціалісти 
Департаменту 

Підготувати інформацію про стан
виконання  норм  харчування
у  загальноосвітніх  навчальних
закладах за 2016 рік 

З метою узагальнення даних 
(узагальнена інформація)

Січень Возна О.В.

Спільно з ХОІППО провести,    в
11  класах  загальноосвітніх
навчальних  закладів  сільської
місцевості,  моніторинг  якості
знань  з  української  мови,
математики та історії України 

На виконання рішення колегії 
Департаменту від 27.12.2016 
року

Січень 
Лютий

Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Отрошко О.І.
ХОІППО

Проаналізувати  стан  організації
індивідуального  навчання  для
дітей  з  особливими  освітніми
потребами  у  загальноосвітніх
навчальних закладах області 

З  метою  узагальнення  даних
(узагальнена інформація)

Січень Марисюк А.А.

Проаналізувати  стан  організації
інклюзивного  навчання  у
загальноосвітніх  навчальних
закладах області 

З  метою  узагальнення  даних
(узагальнена інформація)

Січень Марисюк А.А.

Узагальнити  дані  про  учнів  з
числа  дітей-сиріт  та,  дітей
позбавлених  батьківського
піклування,  які  навчаються  у
навчальних закладах області

З метою оновлення бази даних Лютий Марисюк А.А.

Узагальнити  дані  про   дітей  та
учнів   з  числа  осіб,  вимушено
переселених  з  Донбасу,  які
навчаються  у  дошкільних  та
загальноосвітніх  навчальних
закладах області

З метою оновлення бази даних Лютий Марисюк А.А.

Підготувати  матеріали  до
інформаційно-аналітичного
збірника «Освіта 2014 » 

З метою аналізу діяльності Січень 
Лютий 

Мельник Т.П.

Провести  аналіз  мережі
призупинених  закладів  освіти  за
2004-2016 роки

На виконання листа 
облдержадміністрації

Січень
Квітень
Липень
Жовтень

Мельник Т.П.

Вивчити стан організації 
екстернатної форми навчання та 
індивідуального навчання  – у 
класах з малою наповнюваністю  
загальноосвітніх навчальних 
закладів

З метою аналізу та підготовки 
довідка до наказу

Лютий-
березень 

Отрошко О.І.

Підготувати  узагальнену
інформацію  щодо
функціонування  дошкільних
навчальних закладів у 2016 році за
результатами  статистичної

З метою аналізу діяльності 
(узагальнена інформація)

Лютий Гаркавенко Т.В.            



звітності
Провести  вибірковий  контроль
щодо  дотримання  вимог  чинного
законодавства з питань  організації
харчування  у  загальноосвітніх
навчальних  закладах  обласного
підпо-рядкування

З  метою  підготовки   аналізу
діяльності (довідка до наради)

Лютий
Листопад
Грудень

Марисюк А.А.

Вивчити стан організації 
фізкультурно-оздоровчої роботи у 
дошкільних навчальних закладах

З метою визначення дотримання 
нормативно-правових документів
(довідка до наказу)

Березень Гаркавенко Т.В.

Провести  вибірковий  контроль
щодо  дотримання  вимог  чинного
законодавства з питань  організації
медичного  обслуговування   у
загальноосвітніх  навчальних
закладах  обласного
підпорядкування

З  метою  підготовки   аналізу
діяльності (довідка до наради)

Березень
Жовтень

Марисюк А.А.

Спільно  з  обласною  психолого-
медико-педагогічною  консульта-
цією  здійснити  вивчення  нав-
чальних  досягнень  учнів  4-8
класів  із   затримкою  психічного
розвитку  Солобковецького  нав-
чально-реабілітаційного  центру
Хмельницької  обласної  ради,
Соколівської  спеціальної  загаль-
ноосвітньої  школи-інтернату
Хмельницької обласної ради

З  метою  надання  рекомендацій
щодо  переведення  учнів,  які
досягли  стабільних  успіхів  у
навчанні,  до  загальноосвітнього
навчального закладу

Березень-
квітень

Марисюк А.А.  
ОПМПК

Вивчити  питання  про  стан
організації  роботи  з  соціального
захисту  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського
піклування  у  загальноосвітніх
навчальних  закладах  Горо-
доцького,  Деражнянського  райо-
нів,  Чорноострівської  селищної
об’єднаної  територіальної
громади,         м.Старокостянтинів;
Вовковинецькій  загальноосвітній
школі-інтернаті  Хмельницької
обласної  ради,  Орининській
загальноосвітній  школі-інтернаті
Хмельницької  обласної  ради,
Голенищівській  спеціальній
загальноосвітній  школі-інтернаті
Хмельницької обласної ради

З  метою  підготовки   аналізу
діяльності (довідка)

Березень-
квітень

Марисюк А.А.

Провести атестацію  Антонінської
спеціальної  загальноосвітньої
школи-інтернату  Хмельницької
обласної ради

З  метою  визначення  відпо-
відності  навчального  закладу
державним  стандартам  певного
освітнього  рівня,  забезпечення
надання  якісної  спеціальної
освіти 

Квітень Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Марисюк А.А.

Вивчення роботи директорів та 
заступників директорів ПТНЗ, які 
атестуються у 2016/2017 н.р.

На виконання наказу директора 
Департаменту, Типового 
положення про атестацію 
педагогічних працівників

І квартал 
2017 року

Харчук А.М.
Фіярська С.І.
Спеціалісти відділу

Уточнення даних щодо 
оздоровлення учнів ПТНЗ та їх 
результатів в літній період 

Оновлення бази даних Квітень Павлюк О.М.



Вивчити стан дієвості 
внутрішнього моніторингу 
розвитку дітей старшого 
дошкільного віку у дошкільних 
навчальних закладах

З метою підготовки  аналізу 
діяльності (довідка до наказу) 

Травень Гаркавенко Т.В.

Підготувати  оперативну
інформацію  про  зміни  в  мережі
дошкільних навчальних закладів

З  метою  оновлення  та
узагальнення даних

Травень Гаркавенко Т.В.

Вивчення стану  готовності 
оздоровчих закладів до оздоровчої
кампанії

 З метою належної підготовки 
(довідка)

Травень-
червень

Рябчук О.В.
Маївко Н.В.

Здійснити  обстеження дитячих
закладів  оздоровлення  та
відпочинку  області  щодо
дотримання  норм  проживання  та
харчування у дитячих закладах

З  метою  надання  якісних
оздоровчих послуг (довідка)

Червень-
Серпень 

Рябчук О.В.
Маївко Н.В.

Підготувати план подачі звітності  
для районних та міських 
управлінь на 2 півріччя 2017 року

Для вчасного  інформування ода, 
МОН та інших установ 

Червень Мельник Т.П.

Організувати та провести  атестаці
позаміського  закладу
оздоровлення та  відпочинку  ТОВ
"Дністровська чайка"  та дитячого
закладу  оздоровлення  та
відпочинку "Лісова пісня"

З  метою  визначення
відповідності закладу державним
стандартам

Липень
Серпень 

Рябчук О.В.
Маївко Н.В.

Підготувати інформацію про 
результати Державної 
кваліфікаційної атестації 
випускників ПТНЗ

Узагальнення матеріалів на 
нараду директорів

Липень Зінчук О.О.
Шевчук Л.І.

Підготувати інформацію про хід 
вступної кампанії до вищих та 
професійно-технічних навчальних 
закладів

Узагальнення оперативних даних
про прийом до ПТНЗ та ВНЗ

Липень
Серпень

Фіярська С.І.
Павлюк О.М.
Зінчук О.О.

Здійснювати  моніторинг  роботи
приймальних комісій ПТНЗ

Для оперативного реагування Липень
Серпень

Фіярська С.І.
Зінчук О.О.
Павлюк О.М.

Підготувати  інформацію  про
результати  роботи  регіонального
оперативного  штабу  «Вступна
кампанія 2016 року»

Для аналізу звернень громадян Серпень Фіярська С.І.
Павлюк О.М.
Зінчук О.О.

Вивчити  стан  підготовки
навчальних  закладів  обласного
підпорядкування  до  нового
навчального року 

З метою аналізу стану підготовки
навчально  –  методичної  бази
(акти готовності)

Серпень Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Марисюк А.А.

Підготувати  інформацію  про
початок  2017-2018 навчального
року                                           

На виконання листа Міністерства
освіти і науки України

Серпень Мельник Т.П.

Сформувати та поновити бази 
даних про фактичні контингенти 
учнів та закладів освіти на  
початок 2017- 2018 навчального 
року.

На виконання листа Міністерства
освіти і науки України

Серпень Мельник Т.П.

Сформувати базу даних про 
спеціальні та загальноосвітні 
інтернатні заклади освіти 

Для використання в роботі Вересень Мельник Т.П.

Сформувати базу даних про 
дислокацію закладів освіти станом
на 10.09.2017

На виконання листа Міністерства
освіти і науки України, МОЗ, 
ОДА,Мінфіну 

Вересень Мельник Т.П.

Сформувати  та  поповнити  бази Для оперативного користування Вересень Зінчук О.О.



даних  щодо  переліків
підприємств,  які  надають  учням
(слухачам) ПТНЗ робочі місця або
навчально-виробничі  ділянки  для
проходження   виробничого
навчання та  виробничої  практики
з  урахуванням  пропозицій
підприємств-замовників
робітничих  кадрів,  роботодавців,
місцевих  органів   виконавчої
влади.
Сформувати  та  поповнити  бази
даних  про  учнів  ПТНЗ  та
студентів  ВНЗ,  які  потребують
особливого соціального захисту 

Для оперативного користування Вересень Павлюк О.М.

Підготувати  інформацію  про
благоустрій гуртожитків ПТНЗ та
ВНЗ,  забезпеченість  учнів  та
студентів  місцями  в  гуртожитках
навчальних закладів

Для інформування заступника 
директора Департаменту, до 
наради заступників керівників з 
питань виховної роботи

Вересень Павлюк О.М.

Оновити  базу  даних  про
контингент  учнів  ПТНЗ  та
студентів ВНЗ

Для оперативного користування Вересень Зінчук О.О., 
Павлюк О.М.

Підготувати  інформацію  про
випуск та працевлаштування учнів
професійно-технічних та студентів
вищих навчальних закладів 

Для оперативного користування Вересень Фіярська С.І.
Зінчук О.О., 
Павлюк О.М.

Зібрати  та  узагальнити
інформацію  про  мережу
загальноосвітніх  навчальних
закладів  з малою наповнюваністю

Для використання в роботі Вересень
жовтень

Мельник Т.П. 

Вивчити стан впровадження 
хмарних сервісів у навчально-
виховний процес  загальноосвітніх
навчальних закладів

З метою аналізу та підготовки 
довідка до наказу

Жовтень – 
листопад 
2018 року

Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М 
Отрошко О.І.

Забезпечити  збір,  зведення  та
аналіз  даних  про  закриття,
призупинення  ,  реорганізацію
шкіл на початок 2017/2018 н.р.

Для використання в роботі Жовтень Мельник Т.П. 

Провести атестацію  приватного 
навчально-виховного комплексу 
(центр розвитку дитини – 
загальноосвітня школа І ступеня) з
поглибленим вивченням 
іноземних мов  «Мої обрії» 
м. Хмельницький

З метою визначення 
відповідності навчального 
закладу державним стандартам 
певного освітнього рівня, 
забезпечення надання якісної 
освіти(висновок комісії)

Жовтень Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Гаркавенко Т.В.
Отрошко О.І.

Узагальнити інформацію про 
забезпечення іногородніх 
студентів вищих навчальних 
закладів та ПТНЗ місцями у 
гуртожитках.

З метою аналізу та оновлення 
бази даних

Жовтень Павлюк О.М.

Узагальнити інформацію про 
педагогічних працівників 
навчальних закладів, які 
претендують на присвоєння чи 
відповідність раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої категорії» та 
педагогічного звання; 

З метою якісного проведення 
атестації педагогічних 
працівників

Жовтень Павлюк О.М.
Зінчук О.О.



встановлення найвищого 
тарифного розряду.
Вивчити  стан  інформатизації,
ефективності  та  результативності
використання  ІКТ  у  навчально-
виховному процесі дошкільних та
загальноосвітніх  навчальних
закладів

З  метою  аналізу  та  підготовки
узагальненої  інформації  на
колегію Департаменту

Жовтень
Листопад

Возна О.В.

Сформувати бази даних :
-  про  мережу  дошкільних  та
загальноосвітніх  навчальних
закладів, контингент дітей у них;
-  про  охоплення  дошкільними
навчальними  закладами  дітей
дошкільного  віку  з  особливими
освітніми потребами та дітей,  які
потребують соціального захисту

З метою оновлення бази даних та
аналізу дотримання чинного 
законодавства

Вересень

Жовтень

Гаркавенко Т.В.
Возна О.В.

Вивчити стан організації 
управлінської діяльності у 
дошкільних навчальних закладах 

З метою підготовки узагальненої 
довідки та рекомендацій на 
нараду спеціалістів (методистів) 
дошкільної освіти місцевих 
органів управління освітою

Листопад Гаркавенко Т.В.

Вивчити  питання  щодо
забезпечення  отримання  якісної
освіти    дітей  з  особливими
потребами  при  організації
індивідуального  та  інклюзивного
навчання  у  загальноосвітніх
навчальних  закладах  Краси-
лівського, Віньковецького районів,
Волочиської  міської  об’єднаної
територіальної громади

З  метою  аналізу  та  підготовки
довідки до наказу 

жовтень Марисюк А.А.

Вивчити  питання  про
забезпечення  корекційної
складової  навчальних  планів  у
Новоушицькій   спеціальній
загальноосвітній  школі-інтернаті
Хмельницької  обласної  ради,
Кам’янець-Подільській
спеціальній  загальноосвітній
школі-інтернаті  Хмельницької
обласної  ради;  навчально-
реабілітаційних  центрах
Хмельницької  обласної  ради
(Ізсялавський  НРЦ,  Кам’янець-
Подільський БНРЦ)

З  метою  підготовки   аналізу
діяльності (довідка до наказу)

Жовтень
Листопад

Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Марисюк А.А.

Вивчити  стан  організації  роботи
практичних  психологів,
соціальних  педагогів,  вчителі-
логопедів  у  загальноосвітніх
навчальних  закладах
Білогірського,  Ізяславського
районів,  Летичівської  селищної
об’єднаної  територіальної
громади,   м.Нетішин;
Хмельницького  спеціалізованого
ліцею-інтернату  з  поглибленою
підготовкою  в  галузі  науки
Хмельницької обласної ради

З  метою  підготовки   аналізу
діяльності (довідка)

Листопад
Грудень

Марисюк А.А.



Провести уточнення інформації 
про учнів та студентів із числа 
осіб вимушено переселених з 
Донбасу, які навчаються у ПТНЗ 
та ВНЗ області

Оновлення бази даних Протягом 
року

Фіярська С.І.
Зінчук О.О.

Сформувати та поновити базу 
даних учнів з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування 

Оновлення бази даних Щомісячно Павлюк О.М.

Підготувати інформацію про 
вартість утримання 1 учня в 
загальноосвітніх навчальних 
закладах області у 207 році

З метою аналізу діяльності та 
фінансування  шкіл (в розрізі всіх
шкіл області)

Грудень Войталюк Л.М.

Підготувати аналіз призупинених  
шкіл за 2017 рік 

Для використання в роботі Грудень Мельник Т.П.

VІІ. Надання методичної і практичної допомоги райдержадміністраціям
та міськвиконкомам, навчальним закладам

(проведення семінарів, нарад з спеціалістами відділів/управлінь освіти, інструктивні листи, виїзди,
перевірки тощо)

Спільно  з  ХОІППО  провести
обласний  семінар  керівників
опорних  закладів  «Внутрішній
контроль,  як  одна  із  функцій
управління  загальноосвітнім
навчальним  закладом»  на  базі
загальноосвітніх  шкіл  м.Шепе-
тівки

З метою  належної організації Січень Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Отрошко О.І.

Провести засідання круглого столу
на  виконання  рішення  колегії
Департаменту  щодо  причин
неуспішності  учнів
загальноосвітніх  навчальних
закладів  та  шляхи їх вирішення 

З метою покращення якості знань
в  окремих  загальноосвітніх
навчальних закладах

Січень  
Лютий

Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Отрошко О.І.

Спільно  з  Головним  управлінням
Держпродспожив-служби  в
Хмельницькій  області  провести
семінар-нараду  для  керівників,
медичних сестер  загальноосвітніх
навчальних  закладів  обласного
підпо-рядкування  з питань дотри-
мання  санітарного  законо-давства
при  організації  харчування  та
медичного  обслуговування  дітей
дошкіль-ного та шкільного віку у
загаль-ноосвітніх  школах-
інтернатах

З  метою  розгляду  питань  щодо
дотримання нормативно-правової
документації,  які  регламентують
організацію  харчування  та
медичне  обслуговування  у
загальноосвітніх  навчальних
закладах

Січень Марисюк А.А.
Головне  управління
Держпродспожив-
служби  в  Хмель-
ницкій області 

Провести нараду спеціалістів 
(методистів) дошкільної освіти 
місцевих органів управління 
освітою з питань розвитку 
дошкільної освіти 

З метою належної організації 
роботи

Лютий Гаркавенко Т.В.

Провести вебінар з спеціалістами
відділів/управлінь  освіти,
керівниками  закладів  освіти  з
питань  оформлення  документації
щодо нагородження відомчими та
державними  нагородами
працівників галузі «Освіта»

З метою покращення організації 
роботи щодо дотримання вимог 
законодавства 

Лютий Хрищанович Д.В.

Провести вебінар з спеціалістами З метою  належної організації Березень Рябчук О.В.



відділів/управлінь  освіти,
керівниками  закладів  освіти
обласного  підпорядкування  з
питань  проведення  атестації
педагогічних працівників. 

проведення атестації

Спільно  з  ХОІППО  провести
обласний  семінар  керівників
опорних  закладів  «Особливості
організації  навчально-виховного
процесу в опорних закладах та їх
філіях»  на  базі  Летичівського
навчально-виховного  комплексу
№1

З метою  належної організації Березень Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Отрошко О.І.

Провести колоквіум із 
завідувачами дошкільних 
навчальних закладів Волочиського
району «Організація роботи з 
дітьми з особливими освітніми 
потребами у дошкільних 
навчальних закладах»

Надання методичної допомоги, 
рекомендацій з питання 
організації роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами

Квітень Гаркавенко Т.В. 

Провести нараду із спеціалістами
відділів/управлінь  освіти,
заступниками  директорів
загальноосвітніх  навчальних
закладів  обласного
підпорядкування   з  питань
проведення державної підсумкової
атестації  учнів   загальноосвітніх
навчальних закладів

З  метою   належної  організації
державної підсумкової   атестації
учнів

Квітень Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Отрошко О.І.

Провести  вебінар  щодо
організованого  проведення  ЗНО
-2017

З метою  належної організації Квітень Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Отрошко О.І

Провести нараду з 
відповідальними працівниками 
управлінь/відділів освіти щодо 
забезпечення організованого 
проведення ЗНО в області у 2017 
році

З метою  належної організації Квітень Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Отрошко О.І

Провести вебінар  щодо 
дотримання вимог проведення 
державної підсумкової атестації 
учнів

З метою  належної організації Травень Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Отрошко О.І

Спільно із ОПМПК провести  для
завідувачів  районних,  міських,
ОТГ  психолого-медико-
педагогічних  консульта-цій
семінар   «Інформаційно-
методичний  супровід  освіт-нього
процесу  дітей  з  особливими
освітніми  потреба-ми  психолого-
медико-педаго-гічною
консультацією»  (на  базі  РПМПК
Красилівського  р-ну)

Узагальнення  матеріалів,
поширення  досвіду  роботи,
розроблення  рекомендацій
(збірка матеріалів)

Травень Марисюк А.А.
ОПМПК

Спільно з ХОІППО провести 
обласний  семінар методистів 
дошкільної освіти місцевих 
органів управління освітою 
«Кваліметрична модель у 
визначенні особливостей 

Узагальнення матеріалів, 
поширення досвіду роботи, 
розроблення рекомендацій 
(збірка матеріалів)

Травень Гаркавенко Т.В.
 методисти ОІППО



індивідуального розвитку старших
дошкільників» на базі управління 
освіти і науки Кам’янець-
Подільської міської ради»
Провести  семінар  з  керівниками
опорних  навчальних  закладів
щодо  врегулювання  кадрових
питань під час створення опорних
шкіл 

З метою  попередження 
порушень законодавства

Травень Дупляк Т.В.
Рябчук О.В.
головний спеціаліст-
юрисконсульт

Провести нараду зі  спеціалістами
відділів/управлінь  освіти,
керівниками  закладів  освіти
обласного  підпорядкування   з
питань  організації  оздоровлення
та  відпочинку  за  участю
організаторів  оздоровлення  дітей,
керівників  дитячих  оздоровчих
закладів

З метою належної організації 
відпочинку та оздоровлення

Травень Дупляк Т.В.
Рябчук О.В.
Маївко Н.В.

Провести обласний семінар 
спеціалістів (методистів) 
дошкільної освіти місцевих 
органів управління освітою 
«Організація оздоровлення дітей в
літній період у дошкільних 
навчальних закладах» на базі 
дошкільних навчальних закладів 
м. Славута 

На виконання наказу директора 
Департаменту освіти і науки 
Хмельницької ОДА від 
01.07.2016 № 329-од

Червень Гаркавенко Т.В.

Провести  вебінар   про  підсумки
проведення державної підсумкової
атестації  учнів  та  завершення
2016/2017  навчального  року  у
загальноосвітніх  навчальних
закладах

З  метою  аналізу  дотримання
вимог

Червень Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Отрошко О.І

Провести нараду із спеціалістами
(методистами)  дошкільної  освіти
щодо  пріоритетних  напрямів
розвитку  дошкільної  освіти  у
2017/2018 навчальному році

З метою  належної організації Серпень Гаркавенко Т.В.

Провести  нараду  -  семінар  із
спеціалістами  управлінь/відділів
освіти,   керівниками
загальноосвітніх  навчальних
закладів  обласного
підпорядкування  щодо
особливостей  організації
навчально – виховного процесу у
2017/2018 навчальному році

З метою  належної організації Серпень Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Отрошко О.І

Спільно  з  ОЦППСР  провести
семінар-нараду  для  методистів  з
психологічної  служби  РМК
(ММК)  з  питань  координації
діяльності психологічної служби у
2017/2018 навчальному році.

Узагальнення  матеріалів,
поширення  досвіду  роботи,
розроблення рекомендацій

Вересень ОЦППСР
Марисюк А.А.

Провести  нараду із спеціалістами
відділів/управлінь освіти  з питань
організації  навчання  дітей  з
особливими  освітніми  потребами
за  індивідуальною  та  інклю-
зивною формами  навчання 

З  метою   належної  організації
навчально-виховного процесу

Жовтень ОІППО
Марисюк А.А.



Спільно  з  ХОІППО  провести
обласний  семінар  керівників
опорних  закладів  «Застосування
інформаційно  –  комунікаційних
технологій в  освітньому процесі»
на  базі  Старосинявського
навчально-виховного комплексу

З  метою   забезпечення
необхідних  умов,  засобів  і
технологій навчання

Листопад Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Отрошко О.І.
ОІППО

Провести нараду із спеціалістами 
(методистами) дошкільної освіти з
питань підсумків і перспектив 
розвитку дошкільної освіти та 
підготовки до річної звітності        

З метою належної організації 
дошкільної освіти

Грудень Гаркавенко Т.В.

Провести вебінар зі спеціалістами
відділів/управлінь  освіти,
керівниками  закладів  освіти  з
питань  заповнення  звіту  про
чисельність  працюючих  та
військовозобов’язаних,  які
заброньовані  згідно  з  переліками
посад і професій

З метою дотри тримання 
законодавства

Грудень Рябчук О.В. 
Блажкова Н.В.

VІІІ. Організаційно-масові заходи
8.1. Організація в області заходів, пов’язаних з відзначенням професійних, релігійних, інших свят та

пам’ятних дат: 
День Соборності та Свободи України (22 січня)

Міжнародний день рідної мови (21 лютого)
Міжнародний жіночий день (8 березня)

Проведення акції «Хвилина пам’яті», науково-практичних конференцій, присвячених 70-ї річниці Перемоги
над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни, уроків мужності, виховних заходів за
участі ветеранів Другої світової війни та учасників АТО, спрямованих на вшанування пам’яті загиблих воїнів,

жертв війни
70 річчя Перемоги над нацизмом у Європі (08-09 травня)

та 70 річчя завершення другої світової війни
День матері (10 травня )
День науки (16 травня)

вручення документів про освіту випускникам 11-х класів (червень)
День Конституції України (28 червня)

День Незалежності України (24 серпня)
День знань (01 вересня)

День працівників освіти (жовтень)
День захисника Вітчизни (14 жовтня)

День української писемності та мови (09 листопада)
Організація заходів  в загальноосвітніх навчальних закладах обласного підпорядкування до Дня святого

Миколая та Новорічних свят (18-19 грудня)
8.2. Засідання:  (комісій, Рад керівників навчальних закладів, робочих груп, дорадчих органів тощо)
Провести засідання робочої групи
щодо  організації  атестації
Антонінської  спеціальної  загаль-
ноосвітньої  школи-інтернату
Хмельницької обласної ради

З метою належної організації Березень
Квітень

Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Марисюк А.А.

Провести засідання атестаційної 
комісії ІІІ рівня з питань атестації 
педагогічних працівників

На виконання Положення про 
атестацію педагогічних 
працівників

Квітень Дупляк Т.В.
Рябчук О.В.

Провести засідання 
координаційної ради при 
облдержадміністрації з питань 
оздоровлення та відпочинку

На виконання ЗУ «Про 
оздоровлення і відпочинок»

Травень Рябчук О.В.
Маївко Н.В.

Провести засідання комісії з 
питань нагородження 
педагогічних працівників 

Розгляд клопотань 
відділів/управлінь освіти, 
навчальних закладів

Щомісячно Хрищанович Д.В.



відзнаками Департаменту освіти і 
науки, обласної державної 
адміністрації, обласної ради, 
Міністерства освіти і науки 
України тощо
Провести  засідання робочої групи
щодо  організації  атестації
приватного  навчально-виховного
комплексу «Мої обрії»

З метою належної організації Вересень Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Гаркавенко Т.В.
Отрошко О.І.

8.3. Виставки, конкурси, фестивалі та інші масові заходи
Організувати проведення ІІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських 
предметних олімпіад з навчальних
предметів

На виконання наказу 
Міністерства освіти і науки 
України

Січень 
-лютий

Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Отрошко О.І

Створити умови для проведення 
пробного ЗНО для випускників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів області

З метою підготовки до 
проведення ЗНО - 2017

Квітень Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Отрошко О.І

Створити умови для проведення 
зовнішнього незалежного 
оцінювання 2017 року

З метою належної організації 
проведення

Травень - 
липень

Дупляк Т.В.
Блажиєвська В.М.
Отрошко О.І

Організувати проведення ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу  фахової
майстерності серед учнів 
професійно – технічних закладів з 
професій «Перекур»

На виконання наказу 
Міністерства освіти і науки 
України 

Квітень-
травень

Харчук А.М.
спеціалісти відділу 
Шевчук Л.І.

Провести огляд-конкурс дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку

На виконання наказу 
Міністерства соціальної політики
від 23.06.2012  № 383 «Про 
затвердження Положення про 
огляд-конкурс дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку»

Червень-
вересень

Рябчук О.В.
Маївко Н.В.

Організувати  проведення ІІІ етапу
Всеукраїнського фестивалю-
огляду «Дитячий садок – тери-
торія дитинства»

На виконання плану 
Міністерства освіти і науки 
України

Вересень Гаркавенко Т.В.

Директор Департаменту                                                                                                  О.Фасоля
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