
   

 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

 

Н А К А З  
 

    14.05.2019 Ужгород         №     143         

 

Про  завершення 2018/2019 навчального року та  

 підготовку  до 2019/2020  навчального  року  
 
 

З метою реалізації основних положень Закону України „Про освіту”, 

виконання плану заходів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 13 грудня 2017 року № 903-р „Про затвердження плану заходів на 

2017 – 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа”, 

Плану роботи департаменту освіти і науки облдержадміністрації, для 

забезпечення належної підготовки закладів освіти області до 

2019/2020  навчального року  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам місцевих органів управління освітою, закладів освіти у 

межах компетенції здійснити належні організаційно-правові заходи щодо:  

1.1. Зарахування  дітей, учнів до закладів освіти для здобуття дошкільної, 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та 

укомплектування класів, груп відповідно до норм наповнюваності.   

1.2.  Відкриття відповідно до потреби інклюзивних, спеціальних груп і 

класів, створити умови для навчання  осіб з особливими освітніми потребами 

відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей. 

1.3. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників, 

визначення їх функціональних  обов’язків.  

1.4. Організації освітнього процесу, розроблення освітньої програми 

закладу та здійснення контролю за її виконанням.   

1.5. Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

1.6. Створення в закладі умов для здорового способу життя здобувачів 

освіти та працівників закладу освіти. 

1.7. Створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, 

вільного від насильства та булінгу (цькування).  

1.8. Підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти до роботи у 

2019/2020 навчальному році та осінньо-зимовий період. 
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1.9. Збереження життя та здоров’я дітей у місцях відпочинку в літніх 

таборах, під час проведення зборів та екскурсій.  

1.10.  Посилення контролю за організацією туристично-екскурсійних 

перевезень здобувачів освіти  автобусами, залізничним транспортом та 

провести профілактично-роз’яснювальну роботу щодо попередження 

травмування на об’єктах залізничної інфраструктури.  

1.11.  Забезпечення з 1 вересня 2019 року підвезення учнів, педагогічних 

працівників у сільській місцевості до місць навчання, роботи  та додому. 

1.12.  Аналізу стану охоплення дітей дошкільною освітою та 

стовідсоткового охоплення дітей п’ятирічного віку різними формами 

дошкільної освіти; подальшого розвитку мережі закладів дошкільної освіти та 

підвищення відсотка охоплення дітей дошкільною освітою. 

1.13.  Збереження діючої мережі закладів позашкільної освіти та мережі 

гуртків у них; забезпечення права дітей на здобуття позашкільної освіти та 

недопущення безпідставної реорганізації чи ліквідації закладів позашкільної 

освіти. 

1.14.  Забезпечення роботи інклюзивно-ресурсних центрів, проведення 

ними комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини віком від 

2  до 18 років та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу. 
 

 

2. Вжити заходи для своєчасного, раціонального і прозорого 

використання коштів субвенцій, коштів місцевих бюджетів та інших, не 

заборонених чинним законодавством, спрямованих на розвиток освітнього 

середовища у закладах освіти. 
 

 

3. Забезпечити звітування:  

3.1. Керівників органів управління освітою 20 червня 2019 року за 

орієнтовною формою звіту-презентації, наведеною у додатку 1.  

3.2. Керівників закладів освіти обласного підпорядкування та закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до термінів, наведених у 

додатках 2, 3. 
 

 

4. Працівникам департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації та обласного методичного центру при департаменті у день 

звітування керівників закладів освіти вивчити роботу закладу, керуючись 

статтею 26 Закону України „Про освіту” щодо відповідальності керівника 

закладу освіти за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу.  
 

 

5. До 1 липня 2019 року працівникам департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації та обласного методичного центру при 

департаменті відповідно до своїх функціональних обов’язків, керівникам 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (Палько Т.В.), 

закладів  освіти  обласного  підпорядкування, закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, інклюзивно-ресурсних центрів підготувати 
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інформацію для публікації у щорічному альманасі „Закарпаття у цифрах і 

фактах” за підсумками діяльності у 2018/2019 навчальному році 

(з  використанням графіків, діаграм, фотоматеріалів) і подати її департаменту 

для узагальнення.  

 

6. Підсумкове розширене засідання колегії департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації провести 22 серпня 2019 року.  

 

7. Рекомендувати місцевим органам управління освітою провести              

27 – 28 серпня 2019 року засідання методичних об’єднань, 29 – 30 серпня 

2019  року – підсумкові  засідання  колегій (конференції).  

 

8. Органам управління освітою Ужгородської міської ради, Міжгірської, 

Мукачівської та Тячівської райдержадміністрацій забезпечити належні умови 

для роботи закладів, що є учасниками дослідно-експериментальної роботи за 

темою „Реалізація інтегрованого підходу в початковій освіті в контексті 

Концепції Нової української школи”. 

 

9. Управлінню освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

ужити заходи для організації освітнього процесу учням, які перебувають на 

стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я. 

 

10. При надходженні до області підручників для учнів 2, 6 та 11 класів 

забезпечити їх своєчасний довіз та розподіл між закладами освіти району 

(міста, ОТГ).  

 

11. Керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти:  

11.1.  Ужити заходи для впровадження дуальної форми здобуття освіти у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 

11.2.  Здійснювати заходи щодо модернізації освітнього середовища, що 

забезпечує якість, інноваційність, доступність, відкритість освітнього процесу 

для здобуття професійних кваліфікацій упродовж життя для всіх категорій 

населення з урахуванням ґендерної рівності та інклюзії.  

11.3.  Здійснювати заходи щодо залучення соціальних партнерів, 

представників бізнесу, підприємств, роботодавців до фінансування підготовки 

кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, модернізації 

матеріально-технічної бази з урахуванням вимог сучасного виробництва.  

 

12.  2 вересня 2019 року до 12.00 надати департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації оперативну інформацію щодо організованого початку 

2019/2020 навчального року.  

 

13.  З метою піднесення ролі та авторитету педагога в суспільстві, 

заохочення педагогічних працівників до творчої, результативної праці, за 

значний особистий внесок у розвиток дошкільної, загальної середньої,  

позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти, значні успіхи в організації  
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Додаток 1 

до наказу департаменту освіти         

і науки облдержадміністрації 

  14.05.2019   № 143 

 
Орієнтовна форма звіту-презентації 

начальників місцевих органів управління освітою за підсумками роботи у 2018/2019 

навчальному році та щодо підготовки до 2019/2020 навчального року 

(з використанням діаграм та фотоматеріалів) 

 

1. Дошкільна освіта. Вказати кількість закладів освіти і відсоток 

охоплення, наявність дошкільних груп із короткотривалим перебуванням дітей 

та інклюзивних груп; показник охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного 

віку в закладі дошкільної освіти.  

Заходи для створення додаткових місць з метою ліквідації черг на 

влаштування дітей дошкільного віку в заклади освіти (відповідно до 

затвердженого органами місцевого самоврядування плану на 2017 – 2019 роки). 

Вартість харчування дітей (батьківська/державна плата). 

2. Загальна середня освіта. Наявна мережа. Зазначити заплановані 

заходи щодо удосконалення мережі закладів освіти району (міста, ОТГ).  

2.1. Нова українська школа: плани щодо створення належних умов 

навчання та використання коштів субвенцій.  

3. Позашкільна освіта. Заходи щодо збереження діючої мережі 

закладів та мережі гуртків у них. 

4. Фінансування освітньої галузі.  

5. Навчально-матеріальна база. Вказати заклади освіти, де 

проводилися протягом навчального року капітальні та поточні ремонти 

(зазначити виконані роботи, джерела фінансування та використані кошти). 

Скільки коштів і з яких джерел фінансування заплановано на проведення 

ремонтів закладів до початку 2019/2020 навчального року та протягом 

І  семестру (конкретизувати, які роботи буде проведено).  

6. Підвезення учнів: відсоток охоплення підвезенням, види 

перевезень (шкільний автобус, найманий транспорт), кількість одиниць 

транспорту, що використовується. Можливість використання коштів місцевих 

бюджетів.  

7. Підготовка закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період.  

8. Вирішення проблеми об’єктів незавершеного будівництва: 

вказати заклади, які заплановано відкрити до кінця 2019 року після 

реконструкції чи добудови, завершення будівництва, із зазначенням 

орієнтовного строку.   

9. Кадрове забезпечення. Проблеми. Наявність вакансій (вказати які і 

скільки у розрізі закладів освіти). 

10. Успіхи та досягнення 2018/2019 навчального року.  

11. Пріоритетні питання, над якими буде працювати район 

(місто,  ОТГ) у  2019/2020 навчальному році.  



Додаток 2  

до наказу департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації 

14.05.2019  № 143 

 

Г р а ф і к    з в і т у в а н н я  

керівників закладів освіти обласного підпорядкування 
 

(керівник подає звіт та протокол у паперовому та електронному вигляді   

до департаменту  на  наступний  день  після  звітування,  початок  звітування  об 11.00) 
 

№ 

з/п 

Назва закладу освіти 

обласного підпорядкування 

Дата 

звітування 
Відповідальний 

1 

Ужгородська загальноосвітня спеціалізована  

школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих 

предметів 

25.06.2019 Сопкова Г.І. 

2 
Ужгородська спеціальна загальноосвітня  

школа-інтернат І – ІІІ ступенів 
05.06.2019 Лукач А.Ю. 

3 
Мукачівська спеціальна загальноосвітня  

школа-інтернат І – ІІ ступенів  
07.06.2019 Лукач А.Ю. 

4 
Хустська спеціальна загальноосвітня  

школа-інтернат І – ІІІ ступенів  
05.06.2019 Славик О.І. 

5 
Перехрестівська спеціальна загальноосвітня  

школа-інтернат І – ІІ ступенів 
05.06.2019 Огар-Товт О.В. 

6 
Солотвинська спеціальна загальноосвітня  

школа-інтернат  І – ІІ ступенів 
05.06.2019 Варенков А.О. 

7 
Домбоківська спеціальна загальноосвітня  

школа-інтернат І – ІІ ступенів 
07.06.2019 Орос В.М. 

8 
Часлівецька загальноосвітня спеціальна  

школа-інтернат І – ІІ ступенів 
05.06.2019 Ремета М.С. 

9 
Чертезька спеціальна загальноосвітня  

школа-інтернат  І – ІІ ступенів 
05.06.2019 Шелепець Е.І. 

10 
Чинадіївський дошкільний навчальний заклад  

(дитячий  будинок) інтернатного типу 
07.06.2019 Петрів А.Б. 

11 
Перечинська загальноосвітня  

школа-інтернат І – ІІ ступенів 
07.06.2019 Огар-Товт О.В. 

12 

Закарпатський обласний ліцей-інтернат з 

посиленою військово-фізичною підготовкою імені 

Героїв Красного поля  

07.06.2019 Греба О.М. 

13 
Великоберезнянська загальноосвітня санаторна  

школа-інтернат І – ІІІ ступенів 
07.06.2019 Маюрник В.К. 

14 
Закарпатський обласний   

еколого-натуралістичний центр   
12.06.2019 Греба О.М. 

15 
Закарпатський обласний центр туризму, 

краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді  
12.06.2019 Лукач А.Ю. 

16 
Закарпатський центр науково-технічної творчості  

учнівської молоді  
12.06.2019 Славик О.І. 

17 
Закарпатський обласний палац дитячої  

та юнацької творчості „ПАДІЮН” 
12.06.2019 Маюрник В.К. 

 

 

 
 



Додаток 3 

до наказу департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації 

14.05.2019  № 143  
 

Г р а ф і к    з в і т у в а н н я 

керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

 
(керівник подає звіт та протокол у паперовому та електронному вигляді  

до департамету на наступний день після звітування, початок  звітування  об 11.00) 

 
№ 

з/п 
Назва закладу освіти 

Дата 

звітування 

Відповідальний  

 

1.  Вище професійне училище №3 м. Мукачево 13.06.2019 Довганич О.С. 

2.  Хустський професійний ліцей сфери послуг 14.06.2019 Маюрник В.К. 

3.  
Державний навчальний заклад „Мукачівський 

центр професійно-технічної освіти” 
14.06.2019 Бабинець Ю.Ю. 

4.  Свалявський професійний будівельний ліцей 13.06.2019 Сопкова Г.І. 

5.  Хустський професійний ліцей 14.06.2019 Ремета М.С. 

6.  Берегівський професійний ліцей сфери послуг 14.06.2019 Слюсарєва О.В. 

7.  Міжгірський професійний ліцей 13.06.2019 Савченко Т.Л. 

8.  Перечинський професійний ліцей 13.06.2019 Ладижець І.М. 

9.  
Тячівський професійний ліцей  

Закарпатської області 
14.06.2019 Ладижець І.М. 

10.  
ДПТНЗ „Мукачівський професійний аграрний 

ліцей ім. М. Данканича” 
13.06.2019 Маюрник В.К. 

11.  ДПТНЗ „Білківський професійний аграрний ліцей” 13.06.2019 Слюсарєва О.В. 

12.  
Професійно-технічне училище № 33  

смт Великий Березний 
14.06.2019 Савченко Т.Л. 

13.  Вище професійне училище № 34 м. Виноградів 14.06.2019 Довганич О.С. 
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