
Проект резолюції 
районної серпневої конференції педагогічних працівників 2014 року 

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу освіти 

Тростянецької районної державної адміністрації, конференція відзначає, що 

відділом освіти, навчальними закладами та установами освіти проведено 

належну роботу з виконання Конституції України, законів України з питань 

освіти, щодо створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти. Конференція визначає пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі 

району у 2014-2015 навчальному році: 

 забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей 

раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов 

життя та успішного входження у соціальне середовище; 

 забезпечення охоплення дошкільною освітою 82% дітей; 

 охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку, забезпечення 

кожній дитині рівного доступу до якісної освіти: створення потужних 

освітніх округів, забезпечення їх висококваліфікованими кадрами, 

навчальним, технічним обладнанням; 

 організація допрофільного, профільного навчання та пошук нових 

форм його реалізації; 

 виділення та залучення коштів на забезпечення учнів початкових 

класів гарячим харчуванням у повному обсязі; 

 удосконалення навчально-виховної роботи з національно-

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді; 

 подальший розвиток позашкільних навчальних закладів, дитячих 

творчих об’єднань, створення в сільській місцевості ефективних систем 

позашкільної освітньо-виховної роботи з дітьми та учнівською молоддю; 

 формування в дітей, учнівської молоді активної громадянської 

позиції через широке впровадження короткострокових навчальних програм, 

соціально-освітніх проектів краєзнавчого, патріотичного спрямування; 

 створення умов для спільної творчої діяльності дітей та їхніх батьків 

у позашкільному освітньо-виховному просторі; 

 формування нових підходів у роботі з обдарованою молоддю: 

проведення тренінгів, створення базової школи, з підготовки учнів до участі 

в конкурсах, олімпіадах;  

 приведення у відповідність до нормативів чисельності та введення 

до штату дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів 

ставок практичних психологів, соціальних педагогів; 

 збереження варіативності форм здобуття освіти особами, які 

потребують корекції фізичного та (або) психічного розвитку; забезпечення 

навчальних закладів, що впроваджують інклюзивне навчання, 

безперешкодним доступом дітей до приміщень навчального закладу; 

навчально-методичними посібниками, наочно-дидактичними та 

індивідуальними технічними засобами навчання; розширення мережі 

сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю»; 



 здобуття педагогами повної вищої та другої фахової освіти 

необхідних спеціальностей для надання якісних освітніх послуг;  
 створення умов педагогічним кадрам для роботи з мережею Інтернет 

та забезпечення навчального процесу мультимедійним обладнанням; 

 збільшення показника охоплення учнівської молоді району різними 

видами фізкультурно-оздоровчої роботи; 

 створення умов для переходу фінансування навчальних закладів від 

принципу утримання до принципу формування їх бюджетів, виходячи з 

кількості учнів; 

 упровадження в освітню практику ефективного фінансового 

менеджменту, режиму економії видатків та заходів з енергозбереження; 

прискорення темпів розвитку енергозберігаючих технологій, переведення 

котелень навчальних закладів на альтернативні види палива. 

 


