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ЛІ- 2020 року

ДОРУЧЕННЯ 
за підсумками проведення серпневої конференції 

«Про основні завдання органів управління освітою щодо 
організованого початку 2020/2021 навчального року»

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

1. Вжити невідкладних заходів щодо організованого початку 2020/2021
навчального року в закладах освіти області з урахуванням епідемічної ситуації
в регіоні, приділивши особливу увагу створенню безпечних умов для учасників 
освітнього процесу з метою запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19.

2. Забезпечити освітній процес у закладах освіти області відповідно до 
протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного державного 
санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року №50.

3. Продовжити роботу щодо забезпечення рівного доступу дітей та 
учнівської молоді до якісної освіти в умовах реалізації Концепції «Нова 
українська школа», а саме:

- формування мережі закладів загальної середньої освіти, що 
забезпечують профільну середню освіту відповідно до вимог чинного 
законодавства;

- створення умов для дітей сільської місцевості, розширення мережі 
опорних закладів освіти;

- розвиток у закладах загальної середньої освіти області сучасного 
освітнього середовища, необхідного для впровадження 8ТЕМ-освіти;

- організації інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми 
потребами;

під’єднання закладів освіти до швидкісного інтернету, 
передбачивши можливість, у разі потреби, забезпечення проведення освітнього 
процесу за допомогою інструментів дистанційного навчання.



4. Продовжити роботу щодо збереження й подальшого розвитку мережі 
закладів позашкільної освіти з метою створення додаткових можливостей для 
духовного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей і підлітків.

5. Ужити заходів щодо забезпечення закладів освіти кваліфікованими 
педагогічними кадрами, з цією метою активізувати співпрацю із закладами 
вищої, фахової передвищої освіти області щодо працевлаштування 
педагогічних працівників у відповідних адміністративно-територіальних 
одиницях.

Протягом 2020/2021 навчального року

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

1. Забезпечити надання методичної допомоги педагогічним працівникам 
щодо організації здобуття освіти за дистанційною (змішаною) формою в 
закладах освіти області.

2. Сприяти професійному зростанню педагогічних працівників шляхом 
організації підвищення кваліфікації.

3. Здійснювати системний методичний супровід інклюзивно-ресурсних 
центрів щодо психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми 
потребами.

Протягом 2020/2021 навчального року

Білогурі В. О.
Крапив 'янсъкому С.М.
Багмуту Л.І.
В.о начальника Колошко О.П.

1. Продовжити роботу щодо впровадження нового Державного стандарту 
початкової освіти у пілотних четвертих класах закладів загальної середньої 
освіти області з урахуванням використання інструментів дистанційного 
навчання.

Протягом 2020/2021 навчального року

Микола КОНОПАЦЬКИЙ


