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ОМ 2019 року № О 4 ч 0 ^

ДОРУЧЕННЯ  
за підсумками проведення обласної серпневої конференції 

педагогічних працівників «Нова українська школа: 
реалії та виклики»

Структурним підрозділам з питань 
освіти органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування 
Закладам освіти обласного
підпорядкування

1. Продовжити роботу щодо забезпечення рівного доступу здобувачів 
освіти до якісної освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

2. Вжити заходів щодо формування мережі закладів загальної середньої 
освіти, що забезпечують профільну середню освіту відповідно до вимог 
чинного законодавства.

3. Забезпечити перехід початкової, базової середньої та профільної 
середньої освіти на новий зміст освіти, заснований на формуванні 
компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві.

4. Організувати психологічний супровід освітнього процесу та соціально- 
педагогічний патронаж дітей в умовах Нової української школи.

5. Забезпечити створення в закладах загальної середньої освіти області 
сучасного освітнього середовища, необхідного для впровадження 
компетентнісного навчання.

6. Продовжити роботу щодо збереження й подальшого розширення 
мережі закладів позашкільної освіти та забезпечити рівний доступ до них 
здобувачів освіти з урахуванням їх особистісних потреб до навчання, 
виховання, розвитку.

Сприяти передачі вивільнених унаслідок оптимізації мережі закладів 
загальної середньої освіти сільської місцевості приміщень для проведення 
позашкільної роботи, організації дозвілля учнів у вільний від навчання час.

7. Ужити заходів щодо забезпечення закладів освіти кваліфікованими 
педагогічними кадрами.



7.1. Налагодити співпрацю із закладами вищої, фахової передвищої освіти 
області та Чернігівським обласним центром зайнятості з метою 
працевлаштування педагогічних працівників у заклади освіти своїх 
адміністративно-територіальних одиниць.

7.2. З метою закріплення молодих спеціалістів у закладах загальної 
середньої освіти сприяти укладанню тристоронніх угод між закладами вищої, 
фахової передвищої освіти, молодими спеціалістами та роботодавцями про 
працевлаштування випускників та надання одноразової адресної грошової 
допомоги у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, установленого на 1 січня календарного року.

7.3. Активізувати роботу щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів 
від 30.05.2018 №417 «Деякі питання реалізації права осіб на першочергове 
зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним 
замовленням (регіональним) замовленням».

Протягом 2019/2020 навчального року

Чернігівському обласному інституту
післядипломної педагогічної освіти імені
К.Д. Ушинського

1. Забезпечити науково-методичний супровід професійного розвитку 1 
педагогічних, методичних, керівних кадрів закладів освіти області з метою 
формування вмінь моделювання індивідуальної освітньої траєкторії дитини як 
одного з пріоритетних напрямів розбудови Нової української школи.

2. Здійснювати системний методичний супровід інклюзивно-ресурсних 
центрів із питань утворення та організації діяльності, проведення комплексної 
оцінки та надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими 
освітніми потребами.

Протягом 2019/2020 навчального року

БілогуріВ.О. «
Крапив 'янському С.М.
Вовку С.М.
Багмуту Л.І.

1. Продовжити роботу щодо впровадження нового Державного стандарту 
початкової освіти у пілотних третіх класах закладів загальної середньої освіти 
області.

Протягом 2019/2020 навчального року


