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Вступ
За роки державної незалежності України навколишній світ істотно змінився.
Змінювалася й Україна. З одного боку, ставши на шлях державного суверенітету,
країна долає негативну спадщину минулого. З іншого боку, приймаючи виклики
сьогодення, українське суспільство прагне модернізуватися на інноваційній основі,
аби набути прискорення, характерного для глобального світового поступу. Головним
рушієм цього процесу завжди були і незмінно залишаться люди — компетентні і
кваліфіковані, конструктивні і конкурентоспроможні, компромісні і консенсусні. У
розвитку людського потенціалу ключову і, головне, безперервно зростаючу роль
відіграє освіта. Звісно — освіта сучасна, що відповідає найкращим стандартам якості.
Система управління освітою, яка існувала в Україні донедавна, погано впливала
як на якість, так і на доступність середньої освіти, особливо в селах та невеликих
містах. Тепер, з передачею повноважень громадам і школам та зміною розподілу
фінансування, громади мають можливість вирішувати свої потреби на місцях.
У цьому контексті органи управління освітою в громаді стають реальними
суб’єктами реалізації освітньої політики на місцевому рівні. Від їх злагодженої
діяльності, ефективного використання ресурсів, активної співпраці з громадськістю
залежатиме розвиток освіти. Саме на них покладається важлива місія – створення
освіти рівних можливостей, освіти нової якості – демократичної та інноваційної.
Забезпечення якісних освітніх послуг є одним із найбільш важливих і соціально
чутливих завдань закладів освіти об’єднаних громад. Майже в кожній громаді
послуги освіти стосуються не менше 30% населення громади (діти, їхні батьки,
вчителі), освіта складає до 45% видаткової частини місцевого бюджету, діяльність
освітньої мережі забезпечує постійною роботою до 25% працездатного населення
громад. Але в цьому напрямку багато викликів. І на шляху до їх подолання нас
чекають зміни.

Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua

4

Стратегія розвитку освіти

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

Нормативно-правовою основою для розробки Стратегії слугували новоприйняті
Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», а також
відповідні Постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. При цьому
Стратегія максимально враховує положення законопроектів та стратегічних
документів щодо окремих сфер освіти, які прямо чи опосередковано впливатимуть на
розвиток освіти Покровської територіальної громади. Особлива увага при розробці
Основою освітньої реформи слугує затверджена концепція «Нової української
школи» на 2017-2029 роки.
Стратегія також враховує нові підходи, зумовлені формуванням ефективної
регіональної політики в Україні і зокрема положеннями Державної стратегії
регіонального

розвитку

до

2027

року

та

Стратегії

розвитку

Покровської

територіальної громади на період до 2027 року.
Процес розробки Стратегії здійснювався впродовж січня-квітня 2021 року
Робочою групою, до складу якої ввійшли представники основних суб‘єктів освітньої
політики Покровської територіальної громади та установ, організацій і органів
виконавчої влади, дотичних до питань освіти. Головним розробником Стратегії став
відділ освіти Покровської міської ради. Проєкт Стратегії пройшов громадське
обговорення в експертному середовищі, що дозволить забезпечити якість та дієвість
Стратегії.
Стратегія розрахована на 6 років та відповідає циклу стратегування
регіонального розвитку, що дозволить забезпечити досягнення цілей та завдань
Стратегії.

Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua

5

Стратегія розвитку освіти

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

І. Стратегічний аналіз розвитку сфери освіти
Покровської територіальної громади

Рис. 1. Схема Покровської міської територіальної громади
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1. Аналіз системи освіти Покровської ОТГ
Донецької області
Тип громади

Змішана (місто і сільська місцевість)

Кількість населених пунктів, у яких

Загальна кількість населених пунктів – 34,

діють ЗЗСО

у 9 з них діють ЗЗСО.

Кількість населення, площа

86 295 осіб, 513.6 км2

Кількість дітей, з них учнів

Кількість дітей у громаді від 0 до 18 років – 13164:
✓ 0–5 років – 3444,
✓ 6-18 років – 9720.

Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ

Кількість шкіл – 22:
✓ ЗНЗ І-ІІ ст. – 4,

ступенів

✓ І-ІІІ ст. – 16,
✓ ІІ- ІІІ ст. – 1,
✓ ІІІ ст. – 1.
Кількість ДНЗ, ПНЗ

Кількість ДНЗ - 28, ПНЗ – 3, ІРЦ – 1.

Загальна кількість працівників у

Загальна кількість працівників в освіті – 1812:

сфері освіти, у т.ч. педагогічних

✓ ЗЗСО – 1145, з них педагогів – 737, не

працівників

педагогів – 408;
✓ дошкілля – 602, з них педагогів – 287, не
педагогів – 315;
✓ позашкілля – 53, з них педагогів – 39, не
педагогів – 14;
✓ ІРЦ – 5 педагогів;
✓ ЦПРПП – 7 педагогів.

Загальний бюджет освіти громади, з

Загальний бюджет освіти –

них місцевого бюджету

428 млн. 003 тис. 577 грн.,
з них з місцевого бюджету –
245 млн. 012 тис. 169 грн.

Кількість учнів, що підвозяться, парк

Кількість учнів, що підвозяться – 467, парк

шкільних автобусів

шкільних автобусів – 6.
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2. Загальні тенденції функціонування сфери
дошкільної освіти
На сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетним напрямком є розбудова
національної системи освіти у контексті її демократизації та гуманізації, формування
креативної, всебічно розвиненої, компетентної особистості, носія національних,
загальнолюдських цінностей. Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»
передбачають безперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма
ланками, визнають провідну роль дошкільної освіти, як обов’язкової первинної її
складової та необхідність створення належних умов для її здобуття. Це вимагає зміни
світоглядних позицій, творчого переосмислення цілей, структури, змісту та
процесуальності дошкільної освіти, зміщення акцентів на створення умов для
поступального, повноцінного, всебічного, цілісного розвитку особистості.

Рис. 2. Демографічна ситуація
у Покровській міській територіальній громаді
Кількісні показники, що характеризують мережу та контингент закладів
дошкільної освіти, мають стійку тенденцію до зниження. Поза сумнівом, на
скорочення мережі установ дошкільної освіти впливає такий об'єктивний чинник, як
зменшення народжуваності та, відповідно, чисельності дітей дошкільного віку.
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Рис. 3. Динаміка народжуваності
у Покровській міській територіальній громаді
Спостерігається поступове зменшення дітей дошкільного та молодшого
шкільного

віку

впродовж

наступного

стратегічного

періоду.

Фактично

зменшуватиметься потреба місць у закладах дошкільної освіти та щорічно
зменшуватиметься кількість першокласників.
Просторовий перерозподіл дітей в межах громади впродовж останніх років
демонструє збільшення кількості дітей дошкільного віку у місті та зменшення у
сільській місцевості.

Рис. 4. Міграційні процеси
у Покровській міській територіальній громаді
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Отже, демографічна ситуація в громаді в наступному стратегічному періоді
характеризуватиметься такими негативними тенденціями як зменшення дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку. Важливим моментом також є зменшення
сільського населення та просторовий перерозподіл дітей в межах громади. Крім
цього, зростає актуальність потреби у фахівцях певних спеціальностей та зростання
якості освітньої підготовки майбутніх фахівців.
Важливим пріоритетом державної політики є забезпечення доступності
здобуття дошкільної освіти дітьми та створення необхідних умов функціонування і
розвитку мережі закладів дошкільної освіти (ЗДО).

Рис. 5. Мережа закладів дошкільної освіти
Покровської міської територіальної громади
Більшість ЗДО Покровської ТГ знаходяться у комунальній власності – 89,3% і
лише 10,7 % у приватній власності.
Найбільша кількість закладів ЗДО розташовані у м. Покровську та м. Родинське
– 21 одиниця, водночас заклади дошкільної освіти сільської місцевості відвідує
лише 7% усіх дітей (або 162 особи).
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Рис. 6. Чисельність дітей, які відвідують закладі дошкільної освіти
Покровської міської територіальної громади

Рис. 7. Черга на влаштування та кількість груп в закладах дошкільної освіти
Покровської міської територіальної громади
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Питання створення нових місць для дітей дошкільного віку в громаді
вирішується комплексно:
•

підготовка проєктної документації щодо реконструкції ЗДО;

•

капітальний ремонт приміщень ЗДО;

•

створення нових місць у вже функціонуючих ЗДО.

У кадровій політиці адміністрація ЗДО керується основними тенденціями
роботи з кадрами та нормативно-правовими документами з цього питання. Аналіз
штатного розкладу, наказів із кадрових питань, матеріалів атестації, особових справ,
документів про освіту та кваліфікацію свідчить, що педагогічні працівники в цілому
відповідають вимогам до займаних посад. Розстановка кадрів здійснюється
відповідно до фаху та їх компетенцій.

Рис. 8. Кадрове забезпечення закладів дошкільної освіти
Покровської міської територіальної громади

Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua

12

Стратегія розвитку освіти

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

3. Фінансування сфери дошкільної освіти в громаді

Рис. 9. Витрати на утримання одного вихованця в закладах дошкільної освіти
Покровської міської територіальної громади

Рис. 10. Витрати на утримання одного вихованця у міських закладах дошкільної
освіти Покровської міської територіальної громади за 2020 рік
Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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Рис. 11. Витрати на утримання у міських закладах дошкільної освіти
Покровської міської територіальної громади за 2020 рік

Рис. 12. Витрати на утримання у сільських закладах дошкільної освіти
Покровської міської територіальної громади за 2020 рік та на одного учня
Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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Рис. 13. Перспектива ремонтів закладів дошкільної освіти
Покровської міської територіальної громади

Рис. 14. Перспектива розвитку мережі закладів дошкільної освіти
Покровської міської територіальної громади до 2027 року

Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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Якість дошкільної освіти, в широкому розумінні, визначається напрямами, які
забезпечують її ефективне функціонування:
•

нормативно-правове та методичне забезпечення;

•

фінансове та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу,

•

кадровий потенціал закладів дошкільної освіти,

•

ефективність управлінської діяльності в системі дошкільної освіти;

•

результативність дошкільної освіти (сформованість життєвих компетенцій,
дошкільної зрілості в дітей перед вступом до школи).

Аналіз демонструє актуальні проблеми діяльності закладів дошкільної освіти:
•

недостатнє фінансування закладів дошкільної освіти (фінансуються з
місцевих бюджетів);

•

невідповідність мережі закладів дошкільної освіти потребам населення
(існує черга на влаштування до дитячих садків);

•

низька заробітна плата педагогів і технічного персоналу (найнижча в
освітній галузі);

•

групи у міських закладах дошкільної освіти частково перевантажені;

•

складність відкриття інклюзивних груп у сільських дитячих садках
(відсутність фахівців).

Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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4. Загальні тенденції функціонування загальної
середньої освіти
Однією з основних складових системи освіти є освітня мережа. Особливістю
мережі закладів загальної середньої освіти Покровської територіальної громади є її
надмірна розгалуженість (особливо у сільській місцевості). Проблема полягає у тому,
що стан шкільної мережі не відповідає демографічній ситуації в громаді: за останні
двадцять п’ять років чисельність учнів скоротилась, тоді як кількість освітніх
закладів залишалася незмінною. Все це сприяло нераціональному використанню
фінансового ресурсу (який часто спрямовується більше на утримання закладу, аніж
на учня) та зниженню якості наданих послуг. Слід зауважити, що освітня мережа
потребує оптимізації у рамках проведення реформи децентралізації та реформи
освіти.

Рис. 15. Кількість загальноосвітніх закладів освіти
Покровської міської територіальної громади

Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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Рис. 16. Індивідуальна форма навчання
у Покровській міській територіальній громаді
Проводячи оптимізацію мережі закладів, необхідно враховувати фактичну
завантаженість шкіл учнями, завантаження площ класних кімнат, демографічну
ситуацію та виробничий потенціал у громаді. Для належного функціонування
старшої школи (ліцею) потрібна достатня кількість учнів і вчителів, які володіють
необхідною кваліфікацією та зможуть збирати дітей з усіх населених пунктів
громади. З огляду на це, здійснюючи оптимізацію шкіл у сільській місцевості, слід
завершити процес формування опорних шкіл.

Рис. 17. Потужність закладів загальної середньої освіти
Покровської міської територіальної громади та фактичний контингент учнів
Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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Рис. 18. Відсоток наповнюваності закладів загальної середньої освіти
Покровської міської територіальної громади
Необхідність оптимізації шкільної мережі викликана низкою причин, серед
яких: невідповідність між динамікою зростання кількості учнів і кількістю вчителів;
низькою якістю освітніх послуг і високою вартістю навчання одного учня в школах у
сільській місцевості. Процес оптимізації шкільної мережі супроводжується певними
проблемами, а саме: обмежені можливості забезпечення матеріально-технічної бази
опорних закладів, відсутність необхідної кількості шкільних автобусів та коштовність
їх технічного обслуговування, незадовільний стан багатьох доріг для підвезення
учнів до школи. Значний кілометраж доріг, що потребують ремонту, характерний для
багатьох районів громади (зокрема сільських). Шкільна мережа повинна відповідати
розробленим новим критеріям спроможності освітньої мережі щодо кількості класів,
учнів у класах, вчителів на одного учня, доступу до інклюзивної освіти тощо.

Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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Рис. 19. Перспективна мережа загальноосвітніх закладів середньої освіти
Покровської міської територіальної громади за кількістю класів

Рис. 20. Перспективна мережа загальноосвітніх закладів середньої освіти
Покровської міської територіальної громади за кількістю учнів

Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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5. Інклюзивна освіта
Інклюзивна освіта є одним із пріоритетних стратегічних напрямків «Нової
української школи». Впровадження інклюзивного навчання здійснювалось на
виконання Закону України «Про освіту», «Плану заходів з реалізації Національної
стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року». Інклюзивна освіта спрямована
на реалізацію прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної
освіти, всебічний розвиток, підготовку до активної участі в житті суспільства.
У Покровській ТГ у 2020/2021 н. р. кількість дітей з особливими освітніми
потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах ЗЗСО, складає 26; кількість
закладів загальної середньої освіти з інклюзивними класами – 23. Водночас щороку
збільшується кількість асистентів вчителів у закладах освіти.
З метою забезпечення дітей з особливими освітніми потребами необхідною
психолого-педагогічною підтримкою, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивноресурсний центр» (далі – ІРЦ), такий центр вже функціонує у громаді.
Проблемою персоналу міських закладів загальної середньої освіти є його
старіння. Так, у ЗЗСО м. Покровська частка педагогічних кадрів пенсійного віку
складає 13%, а частка непедагогічних кадрів – 33%. У сільських школах частка
педагогічних кадрів пенсійного віку є майже вдвічі нижчою. Причиною цього є
низька престижність педагогічної праці, а молодь міст має значно більші можливості
працевлаштування в інших сферах діяльності. Натомість для шкіл у сільській
місцевості характерною є порівняно вища частка працівників

непедагогічного

складу, що обумовлено наявністю малокомплектних та невеликих за кількістю учнів
шкіл.

Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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6. Кадровий склад закладів загальної середньої освіти

Рис. 21. Кадровий склад Родинських загальноосвітніх закладів середньої освіти
Покровської міської територіальної громади

Рис. 22. Кадровий склад загальноосвітніх закладів середньої освіти
Покровської міської територіальної громади,
що розташовані у селищі Динасового заводу

Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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Рис. 23. Кадровий склад загальноосвітніх закладів середньої освіти
Покровської міської територіальної громади, що розташовані у центрі міста

Рис. 24. Кадровий склад загальноосвітніх закладів середньої освіти
Покровської міської територіальної громади, що розташовані на мікрорайонах

Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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Рис. 25. Кадровий склад загальноосвітніх закладів середньої освіти
Покровської міської територіальної громади, що розташовані у селах

Рис. 26. Середнє навантаження вчителя по кількості учнів та по кількості годин
в загальноосвітніх закладах середньої освіти
Покровської міської територіальної громади

Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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7. Фінансування та матеріально-технічна база ЗЗСО
Основним джерелом видатків на освіту є державний і місцеві бюджети.
Поклавши відповідальність на базовий рівень за функціонування базової середньої
освіти, уряд здійснює її фінансування шляхом передачі освітньої субвенції. Окрім
цього,

ОТГ

спрямовують

власний

фінансовий

ресурс

на

забезпечення

функціонування освітньої мережі в межах громади.
Бюджетні видатки на освіту направляються на фінансування:
•

загальної середньої освіти;

•

позашкільної освіти та заходів із позашкільної роботи з дітьми;

•

програм матеріального забезпечення навчальних закладів.

Рис. 27. Витрати на утримання у міських закладах загальної середньої освіти
Покровської міської територіальної громади за 2020 рік

Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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Рис. 28. Витрати на утримання одного учня у міських закладах загальної
середньої освіти Покровської міської територіальної громади за 2020 рік

Рис. 29. Витрати на утримання у сільських закладах загальної середньої освіти
Покровської міської територіальної громади за 2020 рік та на одного учня
Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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Слід також зауважити, що висока вартість навчання учня у школах сільської
місцевості супроводжується такими проблемами: неможливість укомплектувати
школу професійними вчителями-предметниками, відсутність необхідної навчальноматеріальної бази, сучасних комунікаційних зв’язків тощо. Іноді фахова підготовка
вчителів не відповідає виконуваній педагогічній діяльності, адже часто учителі
викладають по 2-3 і більше навчальних предметів, які не відповідають їхньому фаху.

Рис. 30. Перспектива ремонтів закладів загальної середньої освіти та закладів
позашкільної освіти Покровської міської територіальної громади

Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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8. Загальні тенденції функціонування позашкільної
освіти
Позашкільна освіта формує цілісний освітній простір і є невід’ємною
складовою

системи

освіти.

Саме

позашкільна

освіта

здатна

доповнювати,

поглиблювати, розширювати межі дошкільного, початкового, неповного середнього,
допрофільного, профільного, загального середнього освітніх рівнів. При цьому вона
виявляється не тільки дієвим засобом у процесі інтеграції базових компетентностей,
які опановує дитина впродовж усього процесу навчання, а й закладає підвалини для
саморозвитку та професійного самовизначення в майбутньому.
Метою позашкільної освіти є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері
освіти, науки, культури, фізичної культури ї спорту, технічної та іншої творчості,
здобуття ними первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їх
соціалізації, подальшої самореалізації та професійної діяльності.
Згідно чинного законодавства здобуття позашкільної освіти забезпечується
закладами позашкільної освіти різних типів, форм власності та підпорядкування,
іншими закладами освіти, сім’єю, громадськими об’єднаннями, підприємствами,
установами, організаціями та іншими юридичними і фізичними особами.
Наразі

у

Покровській

територіальній

громаді

функціонує

3

заклади

позашкільної освіти міського підпорядкування.
У 2020-2021 навчальному році позашкільна освіта громади була представлена
роботою 42 гуртків, творчих об’єднань, секцій, якими охоплено 1870 вихованців.
Позашкільна освіта надає шанс для розвитку здібностей дітей із соціально
незахищених категорій.
Впродовж останніх років зростає роль позашкільної освіти в забезпеченні
освітньої діяльності дітей та молоді у вільний час, про що свідчить високий рівень
середньої наповнюваності позашкільних закладів Покровської ТГ.

Тел. (06239) 2-15-94
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Як і в усій країні позашкільні заклади громади створені та функціонували ще за
радянських часів та мають низький рівень матеріально-технічного забезпечення.
Впродовж останніх років активну конкуренцію їм складають приватні заклади – артстудії, гуртки робототехніки чи танцювальні студії тощо. Однак платні послуги
приватних закладів не завжди є доступними для більшості школярів, особливо у
сільській місцевості.

Рис. 31. Кадровий склад закладів позашкільної освіти
Покровської міської територіальної громади
Слід наголосити, що соціальний статус і розмір заробітної плати педагогічних
працівників закладів позашкільної освіти є важливою соціальною складовою, яку
необхідно розвивати та підтримувати на державному рівні. Адже заробітна плата в
дошкіллі є значно нижчою, аніж в загальноосвітніх закладах.

Тел. (06239) 2-15-94
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9. Фінансування позашкільної освіти Покровської
міської територіальної громади
У статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту» зазначено, що
фінансування державних та комунальних позашкільних навчальних закладів
здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, приватних позашкільних
закладів — за рахунок коштів засновників (власників). В умовах бюджетної
децентралізації органи місцевого самоврядування отримали можливість спрямування
освітньої субвенції в систему позашкільної освіти.

Рис. 32. Витрати на утримання у закладах позашкільної освіти
Покровської міської територіальної громади за 2020 рік та на одного учня

Тел. (06239) 2-15-94
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10. Проблеми функціонування позашкільної освіти
Основою

проблемою

розвитку

позашкільної

освіти

у

Покровській

територіальній громаді на сучасному етапі є низька спроможність закладів
позашкільної освіти виконувати покладені на них функції щодо розвитку здібностей
дітей та молоді, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок,
необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної
діяльності. До причин такої ситуації слід віднести наступні:
•

складність залучення молодих, креативних педагогів через нижчий
порівняно з закладами загальної середньої освіти рівень оплати праці;

•

недосконалість

системи

підготовки,

перепідготовки

та

підвищення

кваліфікації педагогічних працівників;
•

низький рівень впровадження різноманітних форматів методичної та
науково-методичної роботи в умовах дистанційного навчання;

•

застаріла матеріально-технічна база закладів позашкільної освіти та
ускладнення можливостей її оновлення через залишковий принцип
фінансування сфери позашкільної освіти;

•

перекидання функцій фінансування позашкільної освіти між районними
бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад, використання
освітньої

субвенції

на

фінансування позашкільної

освіти

потребує

додаткового врегулювання на державному та місцевому рівні.
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ІІ. SWOT-аналіз системи освіти
Покровської міської територіальної громади
SWOT-аналіз становища сфери освіти Покровської територіальної громади
проведено з урахуванням тенденцій розвитку, виділених проблемних аспектів,
динамічних змін у її розвитку, визначення можливих зовнішніх впливів та викликів.
В основу SWOT-аналізу лягли висновки до розділів аналітичної частини Стратегії,
пропозиції, надані за результатами засідань групи з розробки Стратегії розвитку
сфери освіти громади на період до 2027 року.
Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Збалансована за усіма складовими сфера
освіти регіону
2. Наявність
кадрового
потенціалу
(педагогічний коледж), у тому числі
вчителів початкової школи, які пройшли
перепідготовку у розрізі НУШ
3. Впровадження заходів матеріального та
нематеріального стимулювання учнів
4. Організація підвозу учасників навчальновиховного процесу
5. Функціонування достатньої кількості
навчальних закладів
6. Відремонтовані та мають оновлену
матеріально-технічну базу 2-х ЗЗСО, які
готові до функціонування у якості
опорних
7. Ведеться реконструкція 3-х ЗЗСО та
планується реконструкція ще 2-х
8. Готується проєктна документація на
реконструкцію 3-х ЗДО на розгляд ЄІБ
для залучення інвестицій
9. Наявність закладів позашкільної освіти
10. Розвиток проектної діяльності НЗ з
метою залучення грантових коштів для
покращення матеріально-технічної бази

1. Нерівномірність в забезпеченні ЗДО та
ЗЗСО міських та сільських поселень
висококваліфікованими працівниками.
2. Недостатній рівень мотивації вчителів у
професійному та кар’єрному розвитку
3. Висока частка працівників пенсійного
віку.
4. Нестача підручників
5. Низький рівень мотивації учнів до
навчання
6. Низький рівень зацікавленості батьків у
отриманні дітьми повної середньої освіти
7. Низький
рівень
охоплення
учнів
сільських шкіл громади позашкільною
освітою
8. Недостатність матеріальних ресурсів для
належного стимулювання вчителів та
учнів
9. Наявність шкіл з дуже малою кількістю
учнів та індивідуальним навчанням
10. Часткове залучення батьківських коштів
на ремонти класних кімнат
11. Низька
спроможність
закладів
позашкільної
освіти
виконувати
покладені на них функції щодо розвитку
здібностей дітей та молоді, здобуття ними
первинних професійних знань, вмінь і
навичок.
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Можливості

Загрози

1. Оптимізація мережі (з урахуванням
думки колективів і батьків)
2. Розширення заходів матеріального та
нематеріального стимулювання учнів та
вчителів
3. Поглиблення діджиталізації сфери освіти,
розвиток цифрових компетенцій вчителів
та учнів
4. Розвиток та вдосконалення профільної
освіти
5. Формування дієвого механізму залучення
випускників педагогічних закладів вищої
освіти для роботи у сфері освіти.
Зростання престижу праці педагога в
Україні, зокрема за рахунок зростання
оплати праці
6. Впровадження
програми
підтримки
молодих педагогів
7. Надання консультативної підтримки та
супервізії педагогам
8. Омолодження педагогічного складу через
розірвання
трудових
відносин
з
працівниками пенсійного віку шляхом
угод та погодження з ПК
на етапі
оптимізації мережі НЗ
9. Прискорення оптимізації мережі закладів
освіти та вдосконалення механізму
освітньої субвенції
10. Узгодження тарифікації закладів освіти
та
можливість
перерозподілу
навантаження
11. Проведення
роз’яснювальної
та
профорієнтаційної роботи з учнями 9-х
класів
12. Закупівля достатньої кількості шкільних
автобусів

Тел. (06239) 2-15-94

1. Погіршення демографічної ситуації в
Україні
2. Спротив громади та педагогічних
працівників процесам оптимізації
3. Судові процеси щодо фінансових витрат
відділу освіти за попередні роки
4. При несправності автобусів можливий
зрив освітнього процесу
5. Ризик зменшення освітньої субвенції у
разі вибору недосконалого шляху
оптимізації
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1. Мережа навчальних закладів

Сильні сторони
Затвердження
фактичної мережі
шкіл, дошкільних
та позашкільних
закладів на 2020–
2021 навчальний
рік;
наявність 22 ЗЗСО
та 25 ДНЗ, 3 ПНЗ;
налаштування
роботи
позашкільних
закладів освіти у
місті;

Слабкі сторони
Наявність шкіл з
малою кількістю
дітей та низькою
наповнюваністю
класів;
відсутність
окремих класів у
сільських школах;
наявність класів, в
яких організовано
індивідуальне
навчання (до п’яти
учнів);
велика відстань
між закладами
освіти у сільській
місцевості.

Проблеми
Зменшення
кількості учнів
призводить до
зниження
фінансування з
освітньої субвенції;
наявне
індивідуальне
навчання, яке
потребує значного
фінансового
забезпечення;
супротив
педколективів та
батьків оптимізації
мережі шкіл.

Шляхи
вирішення
Оптимізація
мережі навчальних
закладів;
приведення
кадрового
забезпечення у
відповідність з
демографічною
ситуацією;
забезпечення
якісного
допрофільного та
профільного
навчання.

організація
підвезення учнів,
які проживають
або навчаються у
сільській
місцевості.
Загрози:
• повільне проведення оптимізації освітніх установ через супротив батьків та
педагогів;
• зрив підвезення дітей до навчальних закладів через незадовільний стан доріг;
• неготовність випускників ЗЗСО І-ІІ ст. адаптуватися до умов навчання у
ліцеях;
• зниження кількості учнів у 10-х класах через пониження ступенів ЗЗСО.
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2. Дошкілля
Сильні сторони

Слабкі сторони

Функціонування
Недостатня кількість
потужної мережі ЗДО ігрових майданчиків;
– 28;
мінімальне
організація
забезпечення
підвезення дітей до
комп’ютерним
ЗДО у сільській
обладнанням;
місцевості;
слабке покриття
спостерігається
мережею інтернет;
тенденція до
невідповідність
збільшення
кількості іграшок,
охоплення
дошкільною освітою; навчальнометодичних
виведення перших
посібників Типовому
класів з ЗДО до
переліку
ЗЗСО;
обов’язкового
обладнання;
скорочення черги на
влаштування дітей до відсутність
ЗДО.
обладнання
спортивних та
музично-спортивних
залів, згідно з
нормативними
вимогами;
невідповідність
кадрового складу
штатним
нормативам;
брак спеціалістів, а
саме: медичних
сестер, музичних
керівників,
вихователів.

Проблеми

Шляхи
вирішення

Не відповідність
шкільних автобусів
вимогам для
перевезення дітей
дошкільного віку ( не
обладнані місцями
для перевезення дітей
дошкільного віку);

Створення
додаткових місць для
дітей дошкільного
віку;

перевищення
наповнюваності груп
у міських ЗДО;

оновлення
комп’ютерної
техніки;

неможливість
підключення до
локальної мережі
інтернет окремих
ЗДО через
географічне
розташування;

капітальний ремонт
харчоблоків та
забезпечення їх
сучасним
обладнанням;

введення у штатний
розпис ЗДО
медичних сестер;

мотивація вузьких
спеціалістів по роботі
відсутність в окремих з дітьми з ООП до
працевлаштування у
ЗДО медичних
Покровській ОТГ.
кімнат;
застаріле обладнання
харчоблоків, яке не
відповідає нормам
системи НАССР;
відсутність вузьких
спеціалістів для
роботи з дітьми з
ООП.

Загрози:
• неможливість 100% охоплення дошкільною освітою дітей міста через перевищення
наповнюваності міських ЗДО;
• недостатня кількість коштів негативно впливатиме на розвиток матеріально-технічної
бази ЗДО.
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3. Кадрове забезпечення
Сильні сторони

Слабкі сторони

Стовідсоткове
забезпечення
вчителями
початкової школи, у
тому числі тими, які
пройшли
перепідготовку у
розрізі НУШ

Недостатня кількість
фахівців
природничоматематичного циклу
предметів;

Супротив частини
педагогів старшого
віку у використанні
новітніх методів
навчання;

викладання декількох
предметів одним
учителем у ЗЗСО з
малою
наповнюваністю
класів та наявним
індивідуальним
навчанням;

слабке оновлення
педагогічних
колективів через
небажання молодих
педагогів працювати
у віддалених ЗЗСО;

своєчасне створення
центру професійного
розвитку
педагогічних
працівників шляхом
реорганізації
методичного
кабінету;
планування
методичних форм
роботи з педагогами
на діагностичній
основі.

відсутність
можливості
здійснювати
гурткову роботу
відповідно до запитів
дітей через
віддаленість
сільських ЗЗСО від
позашкільних
навчальних закладів;
не налагоджено
фаховий науковометодичний супровід
педагогів.

Проблеми

унеможливлення
працювати у
соціальних проектах
через те, що частина
педагогів не володіє
інформаційними
технологіями;

Шляхи
вирішення
Стимулювання
молодих педагогів до
роботи у ЗЗСО
шляхом надання
житла, компенсації за
проїзд тощо;
розробка програми
навчання педагогів
щодо використання
новітніх технологій у
освітньому процесі;
активізація роботи
усіх педагогів у
методичних заходах;
вдосконалення форм
роботи ЦПРПП щодо
підвищення фахової

компетентності у
після проходження
міжкурсовий період.
курсової
перепідготовки не всі
педагоги
використовують
здобуту інформацію
у своїй роботі;
розгляд ролі курсів
як стимулу до
проходження
чергової атестації, а
не шляху до
самовдосконалення і
саморозвитку.

Загрози:
• неможливість забезпечити рівний доступ до якісної позашкільної освіти;
• через недостатню кількість фахівців природничо-математичного циклу предметів та
небажання молодих педагогів працювати у віддалених ЗНЗ є імовірність значного
зниження якісного надання освітніх послуг.
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4. Якість навчання
Сильні сторони

Слабкі сторони

Наявність
висококваліфіковани
х педагогічних
кадрів;

Недотримання
критеріїв оцінювання
призводить до
завищення річного
балу, який не завжди
підтверджується
ДПА(у форматі
ЗНО);

підтвердження
річного балу
результатами ДПА (у
форматі ЗНО) у
значної частини
учнів;
результативність
участі в усіх етапах
Всеукраїнських
предметних олімпіад
та Міжнародних
конкурсах;
впровадження
системи
стимулювання
обдарованих учнів.

Проблеми

«Адаптація» критерій
оцінювання з
навчальних
предметів під
конкретний клас
окремими
педагогічними
працівники, що
призводить до
завищене оцінювання завищення оцінки;
дітей-претендентів на
одержання «золотої», необґрунтованість
«срібної» медалі;
скарг батьків на
занижене оцінювання
неналежний
їх дітей, що свідчить
контроль з боку
про недостатню
адміністрації ЗНЗ за
поінформованість
якісними
про критерії
показниками
оцінювання;
навчання;
залучення до
мала наповнюваність зовнішнього
класів окремих
моніторингу лише
навчальних закладів. учнів випускних 11
класів ;
відсутність умов для
конкуренції через
малу кількість учнів
у класах, що
негативно впливає на
якість знань учнів.

Шляхи
вирішення
Активізація роботи
методичних
об’єднань щодо
дотримання
педагогами критеріїв
оцінювання;
залучення до
зовнішнього
тестового
моніторингу учнів 4,
5-8,10 класів з
основних предметів
(математика,
українська мова,
іноземна мова);
інформування на
сайті ЗЗСО про зміни
нормативноправової бази
освітнього процесу;
проведення
оптимізації ЗЗСО з
малою чисельністю
учнів;
завершення процесу
створення опорних
закладів з метою
надання якісних
освітніх послуг.

Загрози:
• супротив педагогів оптимізації шкіл з малою наповнюваністю;
• байдужість батьків щодо одержання їхніми дітьми якісної освіти;
• необ’єктивність оцінювання дітей (завищення оцінки) унеможливлює вступ до
бажаних вищих навчальних закладів.
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5. Матеріально-технічна база
Сильні сторони
Проведена
реконструкція та
зміцнення
матеріально-технічної
бази 2-х навчальних
закладів;
оснащення базових
НЗ кабінетами
природничоматематичного циклу;
організація підвезення
дітей та педагогічних
працівників до всіх
НЗ сільської
місцевості;
проведення заходів з
енергозбереження:
заміни віконних та
дверних блоків,
перекриття даху з
утепленням горища;
наявність фінансової
підтримки громади;

Слабкі сторони

Проблеми

Часткове залучення
батьківських коштів
на ремонти класних
кімнат;

Проведення поточних
ремонтів класних
кімнат за рахунок
батьків;

наявність мережі
Інтернет, яка потребує
кращого оснащення та
підвищення
швидкості в більшості
навчальних закладів;

наявність частини
педагогів, які не
вміють користуватись
мережею Інтернет;

Шляхи
вирішення

Розробка
перспективного плану
на забезпечення ЗЗСО
І-ІІ ст. необхідним
обладнанням з
потреба у оновленні
зношення
природничокомп’ютерної техніки; комп’ютерної техніки; математичного циклу;

потреба подальшого
оснащення
навчальних закладів
природничоматематичними
кабінетами;

обмежена можливість
деяких ЗЗСО І-ІІ ст. у
проведенні
лабораторних та
практичних занять з
фізики, хімії, біології
тощо за браком
обладнання.

недостатнє фінансове
забезпечення на
зміцнення
матеріально-технічної
бази шкільних
їдалень;
відсутність кабінетів
природничоматематичного циклу
у ЗЗСО І-ІІ ст.;
не відповідність
оновленим санітарним
нормам приміщень у
деяких ЗЗСО.

мотивація навчальних
заклади до участі у
проектах різних
напрямків з метою
покращення
матеріально-технічної
бази НЗ;
розробка та
впровадження
системи НАССР для
вдосконалення
системи харчування у
закладах освіти;
проведення
перерозподілу та
передачі зайвого
обладнання в ЗОШ ІІІ ст. з навчальних
закладів, де придбано
кабінети природничоматематичного циклу;
проведення навчання
педагогів
природничоматематичного циклу
з питань використання
обладнання та
приладдя в придбаних
кабінетах.

Загрози:
• ігнорування наявності оснащених кабінетів через відсутність навичок роботи з
обладнанням;
• недостатнє фінансове забезпечення для створення швидкісної мережі Інтернет.
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6. Збереження здоров’я учасників освітнього процесу
Сильні сторони

Слабкі сторони

Проблеми

Наявність у
навчальних закладах
внутрішніх санвузлів
та медичних
кабінетів;

Не достатня кількість
спортивного
обладнання;

Відсутність у деяких
НЗ спортивних
майданчиків та
спортивних залів або
їх невідповідність
оновленим
санітарним нормам;

організація гарячого
харчування у всіх
ЗЗСО та ЗДО;
наявність у всіх
навчальних закладах
посади психолога;
функціонування ІРЦ,
що забезпечує
психологопедагогічні
консультації та
супровід дітей з
особливими
потребами.

відсутність медичних
працівників у деяких
НЗ;
використання
застарілого
кухонного
обладнання та
інвентаря, що не
скрізь відповідає
оновленим
санітарним вимогам;
часткове залучення
учнів ЗЗСО до
гарячого харчування;
відсутність
відпочинкових
майданчиків у деяких
навчальних закладах;

не в повному обсязі
охоплено гарячим
комплексним обідом
учнів ЗЗСО;
перевантаження
учнів варіативною
складовою
навчального плану в
окремих ЗЗСО;
розподіл годин
варіативної складової
навчального плану
під вчителя без
врахування потреб та
запиту дітей.

Шляхи
вирішення
Оновлення та
ремонти спортивних
залів, кімнат,
майданчиків;
формування
клопотанням до
депутатів міської
ради про виділення
додаткових коштів на
придбання
спортивного
обладнання та
кухонного інвентаря;
сприяння розробці
навчальними
закладами грантових
проєктів з розвитку
спорту;
створення нових та
розширення наявних
відпочинкових
майданчиків шляхом
їх дообладнання;
проведення аналізу
використання
варіативної складової
навчального плану.

Загрози:
• небажання учнів відвідувати години варіативної складової навчального плану через
перевантаження;
• розподіл годин варіативної складової навчального плану під вчителя, а не за
потребами учня, призведе до знецінення їх ролі в освітньому процесі;
• нераціональне харчування призведе до погіршення стану здоров’я дітей.
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7. Підвезення школярів
Сильні сторони
Розробка та
затвердження
маршрутів руху
шкільних автобусів;
передача шкільних
автобусів на баланс
спеціалізованого
підприємства, де є
спеціалісти
уповноважені
випускати автобуси
на маршрут;
налагодження
співпраці та
розуміння
батьківської
громадськості з
питань організації
підвезення;

Слабкі сторони

Проблеми

Відсутність
резервного автобусу;

Зношення
транспорту;

наявність
незадовільного стану
доріг та довготривале
проведення ремонту;

можливе несвоєчасне
придбання пального
через тендерні
процедури;

відсутність
спецтранспорту для
перевезення дітей з
особливими
потребами та
обладнання для
перевезення
дошкільників у
деяких автобусах.

часті поломки
автобусів через
неякісну дорогу.

Шляхи
вирішення
Своєчасна розробка
та затвердження
маршруту руху
шкільних автобусів;
укладання договорів
на перевезення учнів
зі спеціалізованим
підприємством;
систематичне
проведення огляду
доріг та
інформування міської
ради про необхідність
проведення ремонту.

призначення
вихователів з
супроводу дітей під
час перевезення.
Загрози:
• можливі зриви підвезення в осінньо-зимовий період через затримку у розчищенні
доріг;
• через відсутність резервного автобуса можливий зрив підвезення;
• можливі часті поломки автобусів через незадовільний стан доріг.
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ІІІ. Стратегічні цілі, операційні цілі та завдання
Стратегічна ціль:
Створення ефективного безпечного освітнього середовища рівних можливостей
Операційна
ціль 2.1.

Операційна
ціль 2.2.

Операційна
ціль 2.3.

Операційна
ціль 2.4.

Операційна
ціль 2.5.

Операційна
ціль 2.6.

Розвиток
інклюзивноосвітньої
системи.

Впровадження
сучасних
інноваційних
методологій
освітнього
процесу.

Розвиток
професійної
майстерності.

Забезпечення
сучасної
освітньої
інфраструктури

Креативне,
розумне,
корисне та
здорове
дозвілля

Популяризація
засад
здорового
способу життя
та фізичної
культури

Не можливо говорити про забезпечення якості освіти без створення
ефективного безпечного освітнього середовища рівних можливостей.
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В Україні, за даними офіційної статистики, чисельність дітей з інвалідністю
станом на 2016 рік досягала 15 відсотків. На сьогоднішній день кількість дітей з
особливими освітніми потребами, на жаль, збільшилася майже в 10 разів. Ця цифра є
шокуючою. Це діти із порушенням зору, слуху, вадами мовлення, рухового апарату,
із затримками психомовного розвитку, невралгічними проблемами тощо. У зв’язку з
цим постає важливе питання розвитку інклюзивного навчання, відповідно до нової
філософії державної політики щодо дітей та молоді з особливими освітніми
потребами. Зі слів міністра освіти Сергія Шкарлета, цього навчального року майже
43% шкіл України

організували інклюзивне навчання. Навчальні заклади освіти

нашої громади не стали виключенням. Зараз функціонують 23 інклюзивні класи та 1
група ЗДО.
Проте нашим завданням залишається створення ефективного безпечного
освітнього середовища рівних можливостей для таких дітей через:
•

створення та розбудову мережі закладів освіти, які впроваджують
інклюзивну модель навчання;

•

забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень закладів
освіти для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема тих, що
пересовуються на візках, дітей з порушенням зору, слуху; мається на увазі
встановлення

ліфтів, пандусів, підйомників, забезпечення відповідним

освітленням та шумоізоляцією, тощо;
•

важливим є моніторинг та приведення у відповідність кількості штатних
одиниць спеціалістів до кількості дітей з ООП, що обслуговуються, а саме:
асистентів вчителя, вчителів-дефектологів (сурдопедагогів, тифлопедагогів,
олігофренопедагогів), вчителів-логопедів, практичних психологів, вчителівреабілітологів; на разі великою проблемою є відсутність кваліфікованих
вузьких спеціалістів;

•

потрібно врахувати

необхідність мотивації педпрацівників до участі у

семінарах, тренінгах, конференціях, науково-практичних заходах, вебінарах
з питань інклюзивного навчання;
Тел. (06239) 2-15-94
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2025

2024

2023

Цілі та завдання

2022

2021
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Очікувані результати

СЦ. В.2. Створення ефективного безпечного освітнього середовища рівних
можливостей
ОЦ В.2.1. Розвиток інклюзивно-освітньої системи.

1.1.1. Фахівцями інклюзивно-ресурсного +
центру (далі – ІРЦ) за результатами
проведеної комплексної психологопедагогічної
оцінки
розвитку
дитини.

Тел. (06239) 2-15-94

+

+

+

2025

2024

2023

2022

1.1. Визначення особливих освітніх потреб
дитини:

2021

Показник (індикатор) досягнення цілі: кількість здобувачів освіти, охоплених інклюзивною
освітою.
1. Створення рівних умов для навчання і соціалізації кожної дитини з особливими
освітніми потребами (ООП).

+

Оформлення висновків про
комплексну
психологопедагогічну оцінку розвитку
дитини з ООП
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2025

2024

2023

2022

+

+

Покращення ефективності
функціонування інклюзивної
освіти шляхом створення умов
для навчання і соціалізації
кожної дитини з особливими
освітніми потребами в ЗЗСО.

+

+

+

+

+

Покращення ефективності
функціонування інклюзивної
освіти шляхом створення умов
для навчання і соціалізації
кожної дитини з особливими
освітніми потребами в ЗЗСО.

+

+

+

+

+

Покращення ефективності
функціонування інклюзивної
освіти шляхом створення умов
для навчання і соціалізації
кожної дитини з особливими
освітніми потребами в ЗЗСО.

2025

+

2024

+

2023

+

2022

1.2.1. Забезпечення учнів спеціальними
засобами корекції психофізичного
розвитку, а саме: необхідними
навчальними
посібниками,
підручниками
і
спеціальним
обладнанням відповідно до чинного
законодавства.
1.2.2. Моніторинг та приведення у
відповідність кількості штатних
одиниць спеціалістів до кількості
дітей з ООП, що обслуговуються, а
саме: асистента вчителя/вихователя,
вчителя-дефектолога
(сурдопедагога,
тифлопедагога,
олігофренопедагог),
вчителялогопеда, практичного психолога,
вчителя-реабілітолога.
1.2.3. Створення
в
закладі
освіти
спеціальних умов: забезпечення
безперешкодного
доступу
до
будівель та приміщень закладів
освіти для дітей з порушеннями
опорно-рухового апарату, зокрема
тих, що пересовуються на візках,
дітей з порушенням зору, слуху
(ліфти,
пандуси,
підйомники,
відповідне
освітлення,
шумоізоляція, тощо).
1.3. Здійснення
психолого-педагогічного
супроводу дитини протягом усього
періоду навчання з обов'язковим
залученням батьків до освітнього
процесу.
1.3.1. Розроблення
індивідуальної
програми розвитку (далі – ІПР) для
кожної дитини з ООП командою
психолого-педагогічного супроводу.
1.3.2. Корекція ІПР (за потребою).

2021

1.2. Створення інклюзивного освітнього
середовища.

2021

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Створення ІПР для кожної
дитини в залежності від
індивідуальних особливостей
розвитку та потреб.
Позитивна динаміка змін у
розвитку дитини з ООП.

Вдосконалення освітнього процесу не можливе без:
•

запровадження інноваційних освітніх технологій в контексті інклюзивного
підходу та моделі надання спеціальних освітніх послуг;

•

забезпечення

учнів

спеціальними засобами

корекції

психофізичного

розвитку, а саме: необхідними навчальними посібниками, підручниками і
спеціальним обладнанням відповідно до чинного законодавства;
Тел. (06239) 2-15-94
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здійснення психолого-педагогічного супроводу дитини протягом усього
періоду навчання з обов'язковим залученням батьків до освітнього процесу;

•

залучення батьків, що мають дітей із особливими освітніми потребами до
участі в освітньо-реабілітаційному процесі;

•

пропагування позитивного ставлення до концепції інклюзії, дітей з ООП та
можливостей їхнього навчання;

•

залучення ЗМІ до інформування населення щодо можливостей розвитку
дітей з ООП у закладах освіти Покровської ОТГ (соціальна реклама,
виступи психологів та ін.);

•

налагодження партнерських зв’язків з громадськими об’єднаннями та
іншими організаціями.

Тел. (06239) 2-15-94
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Розробка системи освітніх послуг, що ґрунтується на принципах забезпечення
основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що
передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах закладу
загальної середньої освіти.
Створення та розбудова мережі + + +
Рівний доступ дітей з ООП до
закладів дошкільної та загальної
закладів освіти.
середньої освіти, які впроваджують
інклюзивну модель навчання.
Мотивація педпрацівників до участі у + + + + + Підвищення рівня
семінарах, тренінгах, конференціях,
підготовленості педагогічних
науково-практичних заходах, вебінарах
працівників для задоволення
з питань інклюзивного навчання.
потреб кожного здобувача
освіти.
Запровадження інноваційних освітніх + + + + + Створення ресурсних та
технологій в контексті інклюзивного
сенсорних кімнат на базі
підходу та моделі надання спеціальних
закладів освіти, забезпечення
освітніх
послуг
для
дітей
із
навчальних приміщень
особливими освітніми потребами.
допоміжними засобами.
Залучення батьків дітей із особливими + + + + + Підвищення ефективності
освітніми потребами до участі в
освітньо-реабілітаційного
освітньо-реабілітаційному процесі.
процесу дітей з ООП
2.

3.

Створення умов для реалізації державної політики забезпечення прав і гарантій дітям
з особливими освітніми потребами.
2021

3.1. Формування нової філософії
суспільства – толерантного ставлення
до відмінностей.
3.1.1. Пропагування
позитивного +
ставлення до концепції інклюзії,
дітей з ООП та можливостей їхнього
навчання.
3.1.2. Залучення ЗМІ до інформування +
населення
щодо
можливостей
розвитку дітей з ООП у закладах
освіти Покровської ОТГ (соціальна
реклама, виступи психологів та ін.)

2025

2.4.

2024

2.3.

2023

2.2.

2022

2.1.

+

+

+

+

+

+

+

+

Поступове
формування
позитивного ставлення до
інклюзивного навчання на всіх
рівнях.
Інформування
населення
громади щодо можливостей
інклюзивного навчання та
результатів роботи з дітьми з
ООП

На даний момент основним завданням педагогів є

створення умов для

формування творчої компетентної особистості, яка буде здатна реалізувати свій
потенціал у суспільстві. Тому актуальним є запровадження інноваційних технологій
навчання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних
принципах та психолого- педагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до
навчання. Цей процес передбачає:
• дослідження рівня готовності педагогічних працівників до упровадження
інновацій у освітній процес;
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• проведення психолого-педагогічних тренінгів щодо подолання супротиву
вчителів до застосування інновацій;
• створення додаткової мотивації педагогів за рахунок визнання професійних
досягнень та фінансової нагороди (присвоєння звання «Старшого вчителя»
та

«Вчителя-методиста»,

додаткові

виплати

у

разі

успішного

проходження сертифікації тощо… );
• сприяння підвищенню професійної підготовки та науково-методичної
компетентності педагогічних працівників, зокрема через співпрацю з
представниками вищих навчальних закладів;
• сприяння розробці педагогами авторських програм та використанню
можливостей сучасної дидактики;
• розробка і реалізація міської програми «Творчий педагог», яка включає в
себе:
✓ пошук та всебічна підтримку педагогів-винахідників, педагогівноваторів, педагогів–модернізаторів, педагогів-дослідників з чіткою
мотивацією їх інноваційної діяльності;
✓ націлення педагогів на участь у фахових педагогічних конкурсах та
супровід у підготовці до них;
✓ підтримку процесу узагальнення досвіду використання інноваційних
технологій у педагогічній діяльності та його розповсюдження;

Тел. (06239) 2-15-94
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ОЦ В.2.2. Впровадження сучасних інноваційних методологій освітнього
процесу.
Показник (індикатор) досягнення цілі: покращення показників державної підсумкової атестації
та зовнішнього незалежного оцінювання закладів освіти Покровської міської ради.

Тел. (06239) 2-15-94

2025

2024

2023

2022

2021

1. Запровадження інноваційних технологій навчання , що ґрунтуються на нових
методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого- педагогічних
теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до навчання.
1.1. Дослідження
рівня
готовності + +
Визначення проблем та шляхів
педагогічних
працівників
до
їх вирішення.
впровадження інновацій у освітній
процес.
1.2. Вирішення проблем на шляху
впровадження інноваційних технологій
у педагогічну практику:
1.2.1. Проведення психолого-педагогічних
Збільшення кількості педагогів
+
тренінгів
щодо
подолання
готових до впровадження
супротиву вчителів до застосування
інновацій.
інновацій.
1.2.2. Створення додаткової мотивації
+ + + +
педагогів за рахунок визнання
професійних
досягнень
та
фінансової нагороди:
• присвоєння
звання
«Старшого
вчителя» та «Вчителя-методиста»;
• додаткові виплати у разі успішного
проходження сертифікації;
• преміювання педагогів за підготовку
переможців олімпіад та конкурсів
обласного,
всеукраїнського
та
міжнародного рівнів;
• представлення
до
присвоєння
почесного
звання
"Заслужений
працівник
освіти
України"
та
"Заслужений вчитель України".
e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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2022

2023

2024

2025

підвищенню професійної
підготовки та науково-методичної
компетентності
педагогічних
працівників.
1.3.1. Підтримка
безперервного
професійного розвитку педагогів;
1.3.2. Сприяння процесу самоосвіти;
1.3.3. Організація зустрічей педагогів з
науковцями
та
педагогаминоваторами,
які
займаються
інноваційною діяльністю.
1.3.4. Налагодження співпраці закладів
освіти міста з ДонНТУ, закладами
вищої освіти регіону.

2021

1.3. Сприяння

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

Покращення професійної
компетентності педагогів за
рахунок володіння освітніми
технологіями, постійного
удосконалення методів
навчання.
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2025

2024

+

+

+

+

2025

+

2024

+

2023

2.2.1.Пошук та всебічна підтримка
педагогів-винахідників, педагогівноваторів,
педагогів
–
модернізаторів,
педагогівдослідників з чіткою мотивацією їх
інноваційної діяльності;
2.2.2.Націлення педагогів на участь у
фахових педагогічних конкурсах
та супровід у підготовці до них.
2.2.3.Підтримка процесу узагальнення
досвіду
використання
інноваційних
технологій
у
педагогічній діяльності та його
розповсюдженню.

+

2022

2.2. Розробка і реалізація міської програми
«Творчий педагог»:

+

2021

2.1.1.Впровадження
нових
освітніх
парадигм,
спрямованих
на
диференціацію
освіти
через
реалізацію
принципу
варіативності;
2.1.2.Сприяння розробці педагогами
авторських
програм
та
використанню
можливостей
сучасної дидактики.
2.1.3.Впровадження в освітню діяльність
педагогічних експериментів.

2023

2.1. Оновлення змісту педагогічних засобів:

2022

Впровадження максимально ефективних інноваційних технологій в освітній процес.
2021

2.
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Спроможність
педагогічних
працівників
обирати
та
конструювати
педагогічний
процес
за
будь-якими
моделями, зокрема авторських.

Покращення якісного складу
педагогічних
кадрів
та
популяризація їхнього досвіду.

Особливої уваги в умовах сьогодення заслуговує процес змішаного або
дистанційного навчання. Для його вдосконалення пропонуємо:
• сприяти вибору навчальними закладами єдиної якісної платформи (Google,
Office365 тощо…);
• забезпечити підтримку у розгортанні

хмаро орієнтованого навчального

середовища для кожного закладу освіти;
• організовувати навчально-практичні тренінги щодо роботи з застосунками
обраної платформи та методики їх використання.

Тел. (06239) 2-15-94
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2025

2021

2.3.1. Сприяння вибору навчальними +
закладами
якісної
платформи
(Google, Office365 тощо…);
2.3.2. Підтримка у розгортанні хмаро +
орієнтованого
навчального
середовища закладу освіти;
2.3.3. Проведення навчально-практичних
тренінгів щодо роботи з
застосунками обраної платформи
та методики їх використання.

2024

2.3. Забезпечення
процесу
якісного
змішаного/дистанційного навчання:

2023

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

2022
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+
+

+

+

+

+

Розвиток системи дистанційної
освіти, яка сприяє оновленню
форм, засобів, технологій та
методів викладання дисциплін;
розширенню доступу до знань
для всіх рівнів населення з
урахуванням
можливості
побудови власної траєкторії
навчання.

Необхідно відмітити, що не можливо досягти, впровадження вище названих
сучасних методологій освітнього процесу, якщо вчителі не будуть розвиватися та
зростати професійно. Тому наступним пунктом, який ми розглянемо, буде розвиток
професійної майстерності.
В умовах, коли змінюється освітня стратегія, професійна компетентність
учителя набуває надзвичайної актуальності. А це першочергово підвищує вимоги до
якості підготовки майбутнього вчителя та подальшого вдосконалення його
Тел. (06239) 2-15-94
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професійних компетенцій у педагогічній діяльності. Адже необхідною умовою
сьогодення є не лише глибокі знання у професійній сфері та високий рівень
освіченості, а й постійне поповнення та поновлення знань та високий рівень
професіоналізму.

Для того, щоб сучасний учитель сам хотів розвиватися, а не був змушений це
робити під тиском, необхідно створити належні умови для професійного розвитку,
підтримки та консультування, а саме:
• надання консультативної підтримки:
✓ з питань планування та визначення траєкторії професійного
розвитку;
✓ щодо особливостей організації освітнього процесу

за різними

формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій
дистанційного навчання;
• проведення супервізій;
• надання психологічної підтримки.
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ОЦ В.2.3. Розвиток професійної майстерності.

2021

2022

2023

2024

2025

Показник (індикатор) досягнення цілі: кількість педагогічних працівників, які успішно пройшли
сертифікацію.
1. Створення умов для професійного розвитку, підтримки та консультування
педагогічних працівників.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1.2. Проведення супервізій;

+

+

+

+

+

1.3. Надання психологічної підтримки.

+

+

+

+

+

1.1.Надання консультативної підтримки:
1.1.1. З питань планування та визначення
траєкторії професійного розвитку;
1.1.2. У розробці документів закладу
освіти
щодо
особливостей
організації освітнього процесу за
різними формами здобуття освіти, у
тому
числі
з
використанням
технологій дистанційного навчання.

Підвищення
якості
професійної
діяльності
педагогічних
працівників,
спрямування їхньої роботи на
реалізацію
творчого
потенціалу, пошук ефективних
шляхів
проектування
подальшого
професійного
вдосконалення.

Необхідною умовою для досягнення цієї цілі є виявлення та стимулювання
вчителів з високим рівнем професійної майстерності, яке реалізується через:
• діагностику рівня компетентності педагогів з метою виявлення внутрішніх
стимулів їх професійного самовизначення;
• створення бази даних вчителів з високим рівнем професійної майстерності;
• організацію та проведення методичних

заходів з метою

поширення

передового педагогічного досвіду.
2. Виявлення та стимулювання вчителів з високим рівнем професійної майстерності.
2.1.Діагностика
рівня
компетентності + + + + + Оновлення
системи
педагогів з метою виявлення внутрішніх
методичних заходів щодо
стимулів
їх
професійного
розвитку
професійної
самовизначення;
компетентності,
+ + + + інтелектуального
потенціалу
2.2.Створення бази даних
вчителів з
педагогічних
працівників,
високим
рівнем
професійної
поширення та впровадження
майстерності;
педагогічного
2.3. Організація та проведення методичних + + + + + передового
досвіду роботи.
заходів з метою поширення передового
педагогічного досвіду.
3. Оновлення системи курсової підготовки педагогічних працівників відповідно до
вимог діючого законодавства та сучасної української школи.
3.1.Аналіз запитів щодо тематики та форми + + + + + Планування
підвищення
підвищення кваліфікації.
кваліфікації відповідно до
освітніх запитів педагогів.
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+

+

+

+

2025

2024

2023

2022

3.2. Створення сучасного функціонального
сайту Центру професійного розвитку
педагогічних працівників.
3.2.1. Формування бази даних програм
підвищення кваліфікації, інших
джерел інформації (зокрема вебресурсів) необхідних для
професійного розвитку педагогів.

2021
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+

Створення
інформаційного
простору
міста,
який
забезпечить
активну
інтеграцію
інноваційних
технологій в освітній процес;

Компетентність фахівця об’єктивно набуває все більшої актуальності завдяки
ускладненню і постійному розширенню соціального досвіду, сфери освітніх послуг,
появі інноваційних технологій, зростаючому рівню запитів соціуму. Саме тому
система підвищення кваліфікації повинна динамічно реагувати на нові тенденції,
прогнозувати їх майбутнє і допомогти вчителю в його професійному зростанні.
Оновлення системи курсової підготовки педагогічних працівників, відповідно до
вимог діючого законодавства та сучасної української школи, можливе за допомогою:
• аналізу запитів щодо тематики та форми підвищення кваліфікації;
• створення

сучасного

функціонального

сайту

Центру

професійного

розвитку педагогічних працівників;
• формування бази даних програм

підвищення кваліфікації, інших джерел

інформації (зокрема веб-ресурсів) необхідних для професійного розвитку
педагогів;
• впровадження

протягом

міжатестаційного

періоду

таких

сучасних

тренінгів,

науково-

технологій та методик підвищення кваліфікації, як:
✓ організація

та

проведення

навчальних

методичних семінарів, конференцій, практикумів, нарад, виставок;
✓ здійснення

обміну

та

взаємного

стажування

педагогічних

працівників;
✓ участь у міжнародних науково - методичних заходах;
✓ навчання педагогів на «робочому місці».
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2024

2025

2021

3.3. Впровадження сучасних технологій та
методик підвищення кваліфікації
протягом міжатестаційного періоду:
+
3.3.1. Організація та проведення
навчальних тренінгів, науковометодичних семінарів,
конференцій, практикумів, нарад,
виставок;
+
3.3.2. Впровадження співпраці з
Покровським педагогічним
коледжем щодо задіяння на його
базі навчально-тренінгового
комплексу підвищення кваліфікації
вчителів початкової школи;
+
3.3.3. Здійснення обміну та взаємного
стажування педагогічних
працівників;
+
3.3.4. Участь у міжнародних науково методичних заходах;
+
3.3.5. Навчання педагогів на «робочому
місці»;
3.3.6. Навчання педагогів з написання
+
грантових проєктів для залучення
інвестицій на розвиток навчальних
закладів.

2023
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2022
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Супровід
безперервного
професійного
розвитку
педагогічних працівників;
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Як відомо, шлях учителя від молодого спеціаліста до майстра непростий.
Багато в чому він залежить від особистісних якостей та професійних знань,
отриманих у виші. Та чи не найважливіші на цьому шляху — перші кроки
професійного досвіду, умови роботи, колектив і взаємодія з колегами. Тому супровід
та підтримка молодих спеціалістів повинні зайняти одну з провідних позицій на
шляху до розвитку професійної майстерності. А це і :
• розробка програми рекрутування молодих спеціалістів, що передбачатиме
проведення просвітницької роботи з випускниками педагогічного коледжу з
метою орієнтування у виборі спеціалізації у ВУЗі відповідно переліку
дефіцитних спеціальностей у закладах освіти громади;
• ініціювання
спеціалістів

створення
після

умов

обов’язкового

навчання

(гарантії

повернення

у

громаду

працевлаштування,

виплати

підйомних, забезпечення комунальним житлом, тощо);
• супровід на початку професійної діяльності, який буде реалізовуватися
через організацію школи молодого спеціаліста у Центрі професійного
розвитку педагогічних працівників та формування системи наставництва у
закладах освіти.
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2025

4.1.1. Проведення просвітницької роботи
з випускниками педагогічного коледжу з
метою
орієнтування
у
виборі
спеціалізації у ВУЗі відповідно переліку
дефіцитних спеціальностей у закладах
освіти громади;
4.1.2.Ініціювання
створення
умов
обов’язкового повернення у громаду
спеціалістів після навчання (гарантій
працевлаштування, виплати підйомних,
забезпечення комунальним житлом,
тощо).

2024

рекрутування

2023

Розробка програми
молодих спеціалістів:

2022

4.1.

2021

4. Супровід та підтримка молодих спеціалістів.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Гарантоване залучення молодих
спеціалістів
дефіцитних
спеціальностей.
Вирішення
проблеми
омолодження та нестачі кадрів.
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2025

2021

4.2.1. Організація школи молодого +
спеціаліста у Центру професійного
розвитку педагогічних працівників.
4.2.2. Формування системи наставництва
у закладах освіти.

2024

4.2. Супровід на початку професійної
діяльності:

2023
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2022

Стратегія розвитку освіти

Створення умов для розвитку
та продуктивної праці.

+

+

+

+

+

2025

2024

2023

2022

2021

5. Реалізація державної програми сертифікації педагогічних працівників.
5.1.Проведення інструктивно – методичних + + + + + Збільшення
кількості
заходів
щодо
ознайомлення
з
педагогічних працівників, які
нормативно-правовою
базою
та
пройдуть сертифікацію.
специфікою сертифікаційної роботи.
5.2.Консультування вчителів з питань + + + + +
підготовки
щодо
проходження
сертифікації .
6. Впровадження системи моніторингу якості освітнього процесу та надання освітніх
послуг.
6.1.Сприяння
розбудові внутрішньої
системи забезпечення якості освіти в
навчальних закладах:
6.1.1. Розробка програми внутрішнього + + + + +
моніторингу
якості
освіти
Покровської ОТГ;
+ + + +
6.1.2. Проведення досліджень та аналіз
результатів моніторингу;

Особливої уваги заслуговує створення навчально-тренінгового центру на базі
Центру професійного розвитку педагогічних працівників, що надасть можливість
надавати освітні послуги педагогам своєї та сусідніх громад.
Та звичайно ж говорити про розвиток майстерності не можливо без
впровадження системи моніторингу якості освітнього процесу та надання освітніх
послуг.
Успішне виконання усіх вище зазначених пунктів сприятиме реалізації
державної програми сертифікації педагогічних працівників.
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7. Створення навчально-тренінгового центру на базі Центру професійного розвитку
педагогічних працівників.
7.1. Вивчення нормативної бази та
підготовка документів для отримання
ліцензії на надання допоміжної
діяльність у сфері освітніх послуг
(Квед 85.60) або інших видів освіти
(Квед 85.59).
7.2. Розробка тематики та створення бази
цифрового контенту для підвищення
кваліфікації відповідно до запитів
педагогів.

Тел. (06239) 2-15-94

+

Отримання ліцензій та надання
послуг педагогам своєї та
сусідніх громад.

+

+

+

+

+

Створення цифрового
контенту.
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ОЦ. В.2.4. Забезпечення сучасної освітньої інфраструктури
Показник (індикатор) досягнення цілі: відсоток оновленої матеріально-технічної бази НЗ,
покращення ефективності використання бюджетних коштів.

У 2021 році УРЯД ВДОСКОНАЛИВ ФОРМУЛУ РОЗПОДІЛУ
ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ МІЖ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ
Діючий формульний підхід до розподілу освітньої субвенції спрямований на
підвищення якості надання освітніх послуг через стимулювання органів місцевого
самоврядування до оптимізації неефективної мережі закладів.
розраховує

Індекс

фінансової

спроможності

шкільної

освітньої

Формула
мережі

територіальних громад на 2021 рік, що показує, наскільки реальна мережа громад
відповідає моделі, фінансування якої забезпечує держава цього року. Індекс
фінансової спроможності шкільної освітньої мережі побудований на основі різниці
між Фактичною Наповнюваністю Класів та Розрахунковою НК.
За розрахованим Індексом фінансової спроможності територіальні громади
розподіляють на зелену, помаранчеву та червону зони, які демонструють рівень
фінансування за рахунок освітньої субвенції та необхідність оптимізації мережі.
Наразі Покровська громада знаходиться у помаранчевій зоні, де відносна
Тел. (06239) 2-15-94
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відповідність фактичної (реальної) наповнюваності класів розрахунковій має
забезпечувати достатнє фінансування оплати праці педагогічних працівників, та
суттєво зменшити вільні кошти, які громада за результатами фінансового року могла
б використати для модернізації та оновлення закладів освіти.
При цьому гостро постає питання оптимізації мережі закладів освіти з
урахуванням

приєднаних

територій,

оскільки

у

нашій

громаді

з’явилися

малокомплектні заклади загальної середньої освіти з низькою наповнюваністю класів
та наявністю учнів, що навчаються за індивідуальною формою. Якщо найближчим
часом не будуть вжиті заходи щодо реорганізації ЗЗСО, місцева рада буде змушена
покривати дефіцит коштів освітньої субвенції за рахунок власних доходів.
Спеціалістами відділу освіти були зібрані дані про всі ресурси, задіяні у
виконанні освітніх повноважень у громаді, зокрема дані про вчителів, матеріальнотехнічну базу та фінансові кошти, що виділяються на освіту. Для оцінки майбутніх
освітніх потреб проаналізовані демографічні дані про кількість народжених дітей за
попередні шість років.

Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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У законі про загальну середню освіту мова йде про переформатування шкіл:
вони будуть поділені на три групи. Перша – початкова, де діти навчатимуться чотири
роки. Друга – базова середня, яка називатиметься гімназією, ще п’ять років навчання.
І профільна середня школа, що матиме статус ліцею академічного або професійного
спрямування. Там навчання триватиме три роки. В академічному ліцеї учень може
поглибити знання перед вступом до закладу вищої освіти. У професійному –
паралельно із загальною середньою освітою школярі опановуватимуть першу
професію. На нашу кількість учнів 10-11 класів, а в середньому це 650, таких ліцеїв
має бути не більше двох. Решта шкіл стануть гімназіями (1-9 класи) або початковими
школами (1-4 класи). Саме так рекомендують зробити МОН та Департамент освіти.
Винятком можуть бути гімназії, у складі яких можуть функціонувати початкова
школа та дошкільний підрозділ та ліцеї, що забезпечують здобуття базової середньої
освіти (5-11 класи).
Імплементація Закону України "Про повну загальну середню освіту" має
відбутися не пізніше 2025 року. Засновник шкіл, а у нас це міська рада, визначить, за
якою траєкторією рухатися і коли перепрофільовуватися. Процес вже розпочався, і
наше спільне головне завдання – правильно формувати суспільну думку, пояснювати,
бути виваженими, поміркованими, водночас наполегливими, адже розуміємо, що
надзвичайно важко виходити із зони комфорту, відмовлятися від усталених правил.

Тел. (06239) 2-15-94
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1.1.1. Закінчення реконструкції будівлі
ЗОШ №8;
1.1.2. Створення проектної документації
по реконструкції будівлі ЗОШ №35
для участі у проектах ЄІБ
(європейського
інвестиційного
банку);
1.1.3. Реконструкція будівлі ЗОШ№35;

Тел. (06239) 2-15-94

2025

2024

2023

Створення
безпечного
простору.

+
+

+

1.1.4. Перепрофілювання ЗОШ№35 І-ІІІ
ст. у початкову школу (1-4 кл.);
1.1.5. Перепрофілювання ЗОШ№8 І-ІІІ ст.
у гімназію (5-9 кл.) з філією ліцею.
1.1.6. Ліквідація ЗОШ №36.
1.1.7. Створення проектної документації
по реконструкції будівлі ЗДО №16
«Барвінок» для участі у проектах
ЄІБ (європейського інвестиційного
банку);

2022

1.1. Оптимізація мережі ЗЗСО м.Родинське:

2021

1. Формування ефективної мережі навчальних закладів громади.

сучасного
освітнього

+

Вирішення проблеми нестачі
педагогічних кадрів за рахунок
наповнюваності класів.

+
+
+
+

Створення
безпечного
простору.

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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1.2.1. Закінчення реконструкції будівель
ЗОШ№4 та ЗОШ№6;
1.2.2. Перепрофілювання ЗОШ№4 І-ІІІ ст.
у початкову школу (1-4 кл.);
1.2.3. Перепрофілювання ЗОШ№14 І-ІІІ
ст. у гімназію зі структурним
підрозділом початкова школа (1-9
кл.)
1.2.4. Перепрофілювання ЗОШ№6 І-ІІ ст.
у ліцей зі структурним підрозділом
гімназія (5-11 кл.)

Тел. (06239) 2-15-94

+
+
+

2025

2024

2023

2022

1.2. Оптимізація мережі ЗЗСО селища
динасового заводу:

2021

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

Створення
сучасного
безпечного
освітнього
простору.
Вирішення проблеми нестачі
педагогічних кадрів за рахунок
наповнюваності класів.

+

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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1.3.1. Створення проектної документації
по реконструкції будівлі ЗОШ №3
для участі у проектах ЄІБ
(європейського
інвестиційного
банку);
1.3.2. Перепрофілювання НВК №2, та
ЗОШ№15 (пониження ступеня) у
гімназію зі структурним підрозділом
початкова школа (1-9 кл.);
1.3.3. Перепрофілювання
БПГ у
початкову школу (1-4 кл.);
1.3.4. Перепрофілювання ЗОШ№12 І-ІІІ
ст. у гімназію зі структурним
підрозділом початкова школа (1-9
кл.)
1.3.5. Перепрофілювання ЗОШ№3 І-ІІІ ст.
у ліцей зі структурним підрозділом
гімназія (5-11 кл.)

Тел. (06239) 2-15-94

+

+

2025

2024

2023

2022

1.3. Оптимізація мережі ЗЗСО центра міста
з урахуванням приватного сектора:

2021

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

Створення
сучасного
безпечного
освітнього
простору.
Вирішення проблеми нестачі
педагогічних
кадрів
та
покращення
матеріальнотехнічної бази НЗ.

+
+

+

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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1.4.1. Створення проектної документації
по реконструкції будівлі ЗОШ №2
для участі у проектах ЄІБ
(європейського
інвестиційного
банку);
1.4.2.
Перепрофілювання
ЗОШ№2
(пониження ступеня) у гімназію зі
структурним підрозділом початкова
школа (1-9 кл.);
1.4.3. Перепрофілювання ЗОШ№9 І-ІІІ ст.
у
ліцей
зі
структурними
підрозділами гімназія та початкова
школа (1-11 кл.)
1.4.4. Перепрофілювання НВК №1 І-ІІІ
ст. у ліцей зі структурними
підрозділами гімназія та початкова
школа (1-11 кл.)
1.4.4. Створення проектної документації
по реконструкції будівлі ЗДО
№2»Росинка» та ЗДО №8 «Ластівка»
для участі у проектах ЄІБ
(європейського
інвестиційного
банку);

Тел. (06239) 2-15-94

2025

2024

2023

2022

1.4. Оптимізація мережі ЗЗСО мікрорайонів
міста:

2021

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

Створення сучасного
безпечного освітнього
простору з урахуванням
можливостей дітей з
особливими потребами.

+

+

+

Вирішення проблеми нестачі
педагогічних кадрів та
покращення матеріальнотехнічної бази НЗ.

+

+

Створення сучасного
безпечного освітнього
простору.
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2025

2021

2024

1.5. Оптимізація мережі ЗЗСО сільської
місцевості:

2023

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
2022

Стратегія розвитку освіти

1.5.1.Створення проектної документації
по
реконструкції
будівлі
Новотроїцького ЗЗСО для участі у
проектах
ЄІБ
(європейського
інвестиційного банку);
1.5.2.
Перепрофілювання
ЗЗСО
(пониження ступеня);

+

Створення
безпечного
простору.

+

1.5.3.Ліквідація
ЗЗСО.

+

Забезпечення рівного доступу
до профільного навчання у
старшій школі.
Вирішення проблеми нестачі
педагогічних кадрів за рахунок
наповнюваності класів.
Раціональне
використання
бюджетних коштів.

Новоєлизаветівського

1.5.4.Переведення дошкільного підрозділу
в будівлю Гришинського ЗЗСО
1.5.5.Переведення дошкільного підрозділу
в будівлю Срібненського ЗЗСО.

Тел. (06239) 2-15-94

+

сучасного
освітнього

+

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua

66

1.5.3. Передача…

Тел. (06239) 2-15-94

2025

2021

1.5.1. Збереження та вдосконалення
існуючої мережі закладів дошкільної
освіти;
1.5.2.Переведення дошкільних підрозділів
Гришинського та Срібненського ЗЗСО
до будівель шкіл;

2024

1.5. Оптимізація мережі ЗДО громади:

2023

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
2022

Стратегія розвитку освіти

Створення належних умов для
всебічного та повноцінного
розвитку дітей.

Ліквідація черги на влаштування в
ЗДО Покровської ТГ за рахунок
збільшення кількості груп.

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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Тел. (06239) 2-15-94

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
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Важливою запорукою ефективного та цікавого навчання є створення нового
освітнього простору, що надасть чудовий шанс дати волю власній фантазії та
створити освітнє середовище своєї мрії, в якому буде зручно і дітям, і вчителям.
Слід зазначити, що державою запроваджено цільові субвенції для покращення
матеріально-технічного стану шкіл. Протягом останніх трьох років діють програми із
закупівлі меблів, цифрового обладнання, дидактики для початкової школи, програма
закупівлі автобусів. Цього року додалась можливість отримання додаткових
субвенцій за програмою "Спроможна школа" та на впровадження STEM освіти.
Урядова програма “Спроможна школа для кращих результатів” – це
фінансова підтримка закладів освіти на ремонт будівель шкіл, обладнання для класів
та оновлення навчальних кабінетів, інтер’єрів у коридорах, класах та інших
приміщеннях школи. Наразі формуються та будуть

подані на розгляд Обласної

державної адміністрації проєктні заявки по ЗОШ №4 та ЗОШ №6, які знаходяться у
стані реконструкції.
Проте не менш важливі і подальші кроки для покращення матеріальнотехнічної бази закладів освіти, а саме:
• планування капітальних ремонтів навчальних приміщень;
• облаштування

навчальних

приміщень

сучасними

меблями

та

мультимедійною технікою згідно концепції Нової української школи;
• створення сучасної шкільної медіатеки;
• отримання доступу до інтерактивних платформ навчання;
• систематичне придбання спортивного інвентаря;
• забезпечення закладів позашкільної освіти сучасним звуковим та світовим
обладнанням і сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою;
• забезпечення спеціальним матеріально-технічним обладнанням гуртків
робототехніки, картингу, мотогонок, кіномистецтва, тощо.)

Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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Тел. (06239) 2-15-94

2024

2025

2.1.1.Планування капітальних ремонтів + +
навчальних приміщень.
2.1.2.Облаштування
навчальних
+
приміщень сучасними меблями та
мультимедійною технікою згідно
концепції
Нової
української
школи.
2.1.3.Систематичне
придбання + +
спортивного інвентаря.
2.1.4.Поступова
заміна
застарілої
+
комп’ютерної техніки;
2.1.5.Створення
сучасної
шкільної
+
медіатеки
та
доступу
до
інтерактивних платформ навчання;
2.1.6. Поповнення бібліотечних фондів + +
закладів
освіти
сучасною
українською літературою, з метою
популяризації державної мови.
2.1.7.Забезпечення
закладів
+
позашкільної освіти сучасним
звуковим та світовим обладнанням
і сучасною комп’ютерною та

2023

2.1. Осучаснення приміщень та обладнання:

2022

Покращення матеріально-технічної бази ЗЗСО, ЗДО та закладів позашкільної освіти.
2021

2.

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Створення належних умов для
всебічного та повноцінного
розвитку дітей.

Створення умов для більш
цікавого,
інтерактивного,
мотивуючого та захоплюючого
процесу навчання.
+

Новітні підходи в організації
позашкільної
діяльності
здобувачів освіти.

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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мультимедійною технікою.

2.1.8.Забезпечення
спеціальним
матеріально-технічним
обладнанням гуртків робототехніки,
картингу,
мотогонок,
кіномистецтва, тощо.)
2.1.9.Забезпечення медичних кабінетів +
закладів
освіти
сучасними
меблями, інструментарієм згідно з
новими вимогами.

+

+

+

+

+

Створення умов для надання
своєчасної та якісної першої
медичної допомоги.

3. Створення умов для навчання та рівного доступу до приміщення ЗЗСО для дітей з
особливими потребами.
3.1. Визначення НЗ по районам міста для +
створення
інклюзивно-освітньої
системи.
3.2. Обладнання будівель навчальних зак- +
ладами пандусами, підйомниками та
ліфтами (за потреби) з урахуванням
можливостей дітей з особливими
потребами;
3.3. Створення ресурсних кімнат

+

+

+

+

+

+

Забезпечення рівного доступу
до закладів освіти усіх
здобувачів освіти та умов для
навчання дітей з особливими
потребами.

+

Від покращення матеріально-технічної бази напряму залежить можливість
вдосконалення процесу змішаного та дистанційного навчання. Вкрай необхідним є:
• оновлення

комп’ютерної техніки

у навчальних

закладах

(стрімкий

розвиток комп'ютерних технологій часто веде до того, що існуючий
парк комп'ютерної техніки, який знаходиться в робочому стані, все одно
потрібно оновлювати і
для комп'ютерів і

модернізувати

оргтехніки

для

навчальних

законодавчо

цілей.

встановлені

Тому
досить

короткі терміни корисної дії – від 3 до 5 років);
• забезпечення наявної комп’ютерної техніки ліцензійним програмним
забезпеченням;
• розгортання для кожного навчального закладу єдиного хмаро орієнтованого
навчального середовища на платформі Microsoft Office365(заплановано на
травень-червень 2021р.);
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• забезпечення стабільного та якісного інтернет-зв’язку за наступними
характеристиками:
✓ підключення по оптоволоконному кабелю, що забезпечить якість та
швидкість передачі даних (вже забезпечені оптоволоконними лініями
зв’язку 9 з 22 навчальних закладів громади);
✓ забезпечення необхідного мінімуму швидкості передачі даних 2
мБт/с на одного користувача;
✓ визначення

кількості

Wi-Fi

одночасного підключення

маршрутизаторів

з

розрахунку

не більше 10-ти користувачів на один

пристрій.
Осучаснення комп’ютерних мереж навчальних закладів відповідно до вимог
інноваційного освітнього простору.
4.1. Забезпечення
доступу
до
+ + +
Створення
сучасного
широкосмугового Інтернету ЗЗСО та
інноваційного простору для
закладів позашкільної освіти.
виховання
інтелектуальної
молоді.
4.2. Визначення єдиної якісної платформи + +
для
впровадження
змішаного/дистанційного
навчання
(Google, Office365 тощо) для усіх
навчальних закладів.
4.2.1. Розгортання хмаро орієнтованого + + +
навчального
середовища
для
кожного закладу освіти.
4.

Контроль за безпечністю харчування в закладах освіти України наразі
здійснюється за новими правилами. Плануються заходи по впровадженню системи
управління безпечністю харчування НАССР.
Головним завданням системи HACCP є аналіз небезпек і проведення контролю
за всіма етапами приготування страв і продуктів харчування, починаючи від прийому
продуктів на склад і до моменту подачі готової страви.
Програма передумов системи НАССР охоплює такі процеси:
• Належне планування виробничих, допоміжних та побутових приміщень для
уникнення перехресного забруднення.
• Вимоги до стану приміщень та обладнання, проведення ремонтних робіт,
технічного обслуговування обладнання, калібрування тощо, а також заходи
щодо захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх домішок.
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• Вимоги до планування та стану комунікацій – вентиляції, водопроводів,
електро- та газопостачання, освітлення тощо.
• Чистота поверхонь (процедури прибирання, миття і дезінфекції виробничих,
допоміжних та побутових приміщень та інших поверхонь).
• Здоров’я та гігієна персоналу.
• Контроль за шкідниками, визначення виду, запобігання їхній появі, засоби
профілактики та боротьби.
• Специфікації (вимоги) до сировини та контроль за постачальниками, у тому
числі зберігання та транспортування.
• Контроль за технологічними процесами.
• Маркування харчових продуктів та інформування споживачів.
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Організація якісного, здорового та безпечного харчування в закладах освіти.

5.1. Вдосконалення професійного рівня
працівників
щодо
впровадження
системи
безпечності
харчування
НАССР
5.2. Організація
курсів
підвищення
кваліфікації з питань організації
безпечного
харчування
учнів,
вихованців для керівників закладів
освіти.
5.3.Покращення матеріально-технічної бази
харчоблоків в ЗДО згідно вимог
НАССР.
5.4.Узгодження переліку та розширення
асортименту
якісних
продуктів
харчування з постачальниками за
оптимальними цінами.
5.5.Контроль за
роботою комісій з
бракеражу
продуктів харчування і
продовольчої сировини в закладах
освіти

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Підвищення контролю за
безпечністю та якістю харчових
продуктів у закладах освіти.
Забезпечення здоров`я дітей,
запобігання гострих кишкових
інфекцій в шкільних їдальнях та
в закладах дошкільної освіти
міста.

Організація повноцінного,
збалансованого харчування
згідно норм складання
комплексного меню

Підіймаючи тему харчування ми торкаємося однієї з найактуальніших і гострих
проблем сучасної освіти – проблеми збереження і зміцнення здоров’я учнів та
формування в них позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Здоров’я – це
гармонійна єдність фізичного, психічного та соціального благополуччя людини. Його
відтворення можливе лише за умови цілеспрямованих об’єднаних зусиль медицини,
освіти, кожного учня та його сім’ї. Ми прагнемо, щоб дитина навчилася цінувати
своє здоров’я, намагалася зберегти його, а тому дбаємо не тільки про освітній процес,
а і про створення креативного, розумного, корисного та здорового дозвілля.
Вагомою складовою вільного часу наших учнів є відвідування позашкільних
закладів. Тому забезпечення доступності здобуття позашкільної освіти, в тому числі
на базі закладів загальної середньої освіти, відповідно до інтересів та індивідуальних
можливостей здобувачів освіти на сьогоднішній день має бути у пріоритеті. Щоб
надати рівний доступ до сучасної позашкільної освіти на всій території громади,
особливо у селах, що увійшли до складу громади необхідно:
• проводити систематично опитування та моніторинг потенційних здобувачів
освіти, їхніх батьків на предмет з'ясування інтересів та потреб здобувачів
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освіти та ступеня їх задоволеності наявними освітніми послугами в сфері
позашкільної освіти;
• організувати роботу гуртків на базі закладів освіти наступними варіантами:
✓ студії, клуби, товариства, секції, спрямовані на тісне спілкування між
учнями, зустрічі яких відбуваються в умовах спільності інтересів,
позитивних емоцій, духовної потреби;
✓ фізкультурно-спортивні гуртки, секції, команди, клуби;
✓ гуртки (товариства) для поглиблення знань учнів з основ наук (малі
академії наук, шкільні наукові товариства, краєзнавчі, туристичнокраєзнавчі, юних істориків, математиків і т.д.);
✓ домашні гуртки - нова тенденція в самоосвіті: можна запросити
друзів або знайти однодумців в Мережі і влаштувати гурток за
інтересами вдома під дистанційним керівництвом викладачаексперта.
• залучати на договірній основі заклади позашкільної освіти, що знаходяться
у власності інших територіальних громад;
• розширювати та розвивати мережу гуртків, зокрема робототехніки, дизайну,
моделювання

та

конструювання,

комп’ютерної

грамотності

та

IT

технологій, кіномистецтва, краєзнавства і туризму, проектної діяльності. А
для цього треба:
✓ перепрофілювати існуючі гуртки за пріоритетними

напрямками

розвитку у сучасному світі, з якими будуть пов’язані професії
майбутнього;
✓ шукати та заохочувати кадри, що здатні задовольнити наявний попит
на освітню послугу в сфері позашкільної освіти відповідно до
виявлених

інтересів

та

потреб,

забезпечити

їх

підготовку,

перепідготовку та підвищення кваліфікації.
• переорієнтувати діяльність гуртків позашкільних установ на максимальне
функціонування на базі навчальних закладів міста (ЗДО і ЗОШ) шляхом
Тел. (06239) 2-15-94
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переміщення частини гуртків у вільні кабінети закладів освіти, для
подальшого розміщення в них новітніх Центрів та інших об’єднань для
надання концептуально нових позашкільних освітніх послуг;
• реалізувати спільні проєкти між закладами позашкільної освіти та культури
міста через розширення мережі гуртків, започаткування традиційних
спільних заходів(наприклад «День Європи»);
• розширити мережу секцій та гуртків спортивного спрямування на базі ЗОШ
і ДНЗ шляхом залучення ДЮСШ;
• пропагувати дозвілля через засоби масової інформації, соціальні мережі
шляхом:
✓ створення власних сторінок закладів, окремо гуртків, а також
індивідуальних
загальної

сторінок

інформації

місцезнаходження,

керівників
щодо

контактів

часу
та

гуртків
та

основних

для

висвітлення

графіку
видів

роботи,
діяльності

(висвітлення заходів тощо);
✓ ведення власних сторінок керівників гуртків з викладенням найбільш
цікавого

матеріалу,

який

буде

носити

заохочувальний

та

пізнавальний характер для залучення здобувачів позашкільної освіти
(як дітей, так і дорослих);
✓ висвітлення діяльності закладів позашкільної освіти та гуртків за
напрямами у місцевих засобах інформації (газета «Маяк», ТК
«Орбіта», «Капрі», сайти «06239», «Вчасно», «Орбіта») та на власних
веб-сайтах закладів.

Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua

76

Стратегія розвитку освіти

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

ОЦ В.2.5. Креативне, розумне, корисне та здорове дозвілля
Показник (індикатор) досягнення цілі: відсоток залучення дітей до мережі позашкільного
змістовного дозвілля.

Тел. (06239) 2-15-94

2023

2024

2025

1.2.1. Студії, клуби, товариства, секції, +
спрямовані на тісне спілкування
між
учнями,
зустрічі
яких
відбуваються в умовах спільності
інтересів,
позитивних
емоцій,
духовної потреби;
1.2.2. Фізкультурно-спортивні
гуртки, +
секції, команди, клуби;

2022

2021

1. Забезпечення доступності здобуття позашкільної освіти, в тому числі на базі закладів
загальної середньої освіти, відповідно до інтересів та індивідуальних можливостей
здобувачів освіти.
1.1. Проведення
систематичного + + + + + Доступність та різноманітність
опитування
та
моніторингу
сучасної позашкільної освіти
потенційних здобувачів освіти, їхніх
на всій території громади,
батьків на предмет з'ясування інтересів
особливо у селах, що увійшли
та потреб здобувачів освіти та ступеня
до складу громади.
їх задоволеності наявними освітніми
послугами в сфері позашкільної освіти.
1.2.Організація роботи гуртків на базі
закладів освіти наступними варіантами:
+

+

+

+

+

+

+

+

Рівний доступ до позашкільної
освіти;
розвиток мережі закладів
позашкільної освіти;
відповідність інфраструктури
позашкільної освіти потребам і
запитам населення;
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1.2.3. Гуртки
(товариства)
для +
поглиблення знань учнів з основ
наук (малі академії наук, шкільні
наукові товариства, краєзнавчі,
туристично-краєзнавчі,
юних
істориків, математиків і т.д.);
1.2.4. Домашні гуртки - нова тенденція в
самоосвіті: можна запросити друзів
або знайти однодумців в Мережі і
влаштувати гурток за інтересами
вдома
під
дистанційним
керівництвом викладача-експерта.
1.2.5 Забезпечення діяльності гуртків +
для дітей з особливими потребами.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2. Розширення та розвиток мережі гуртків, зокрема робототехніки, дизайну,
моделювання та конструювання, комп’ютерної грамотності та IT технологій,
кіномистецтва, краєзнавства і туризму, проектної діяльності.
2.1. Перепрофілювання існуючих гуртків на
+ + + +
- Забезпечення різноманітності
пріоритетні
напрямки розвитку у
напрямів гурткової роботи, в
сучасному світі, з якими будуть
т.ч. гнучкість змін сучасних
пов’язані професії майбутнього.
інноваційних
напрямів
в
позашкільній освіті.
2.3.
Співпраця
з
громадськими + + + + +
організаціями щодо надання послуг
позашкільної освіти для дітей та
молоді.
2.2. Пошук/заохочення кадрів, що здатні + + + +
Зростання
професійної
задовольнити наявний попит на
компетентності педагогічних
освітню послугу в сфері позашкільної
працівників, відповідальність
освіти відповідно до виявлених
за
результати
освітньої
інтересів та потреб, забезпечення їх
діяльності.
підготовки,
перепідготовки
та
підвищення кваліфікації.
3. Переорієнтація діяльності гуртків позашкільних установ на максимальне
функціонування на базі навчальних закладів міста (ЗДО і ЗОШ).
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+

2025

2024

2023

2022

-

2021

3.1. Вивільнення приміщень в закладах
позашкільної
освіти,
шляхом
переміщення частини гуртків у вільні
кабінети
закладів
освіти,
для
подальшого розміщення в них новітніх
Центрів та інших об’єднань для
надання
концептуально
нових
позашкільних освітніх послуг, що
потребують спеціального матеріальнотехнічного забезпечення:
3.1.1.Визначення
опорних
закладів
позашкільної освіти із створенням
філій (у т.ч. працівники за
сумісництвом) на базі закладів
освіти;

-

Забезпечення рівного доступу до
позашкільної освіти;
розгортання
нових
напрямів
позашкільної освіти;

змістовна зайнятість у вільний
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3.1.2.Створення
філій
закладів
+ + + час не тільки дітей, а й батьків;
позашкільної освіти на базі закладів
- особистісний і професійний
освіти в сільській місцевості;
розвиток дитини.
3.1.3.Оптимізація мережі позашкільної + + +
освіти шляхом застосування вільних
приміщень закладів освіти для
роботи гуртків за віковим та
профільним призначенням.
3.1.4. Залучення позашкільних закладів + + + + +
освіти до організації допрофільного
навчання на базі ЗЗСО шляхом
розширення мережі
технічних
гуртків.
3.1.5.Налагодження
співпраці
між + + + + +
професійно-технічними
навчальними закладами, підприємствами та
закладами загальної середньої освіти
з
метою
поширення
профорієнтаційної роботи.
4. Реалізація спільних проектів між закладами позашкільної освіти та культури міста.
4.1. Забезпечення організації роботи
+ + + + Розширення мережі гуртків,
гуртків на базі закладів культури
започаткування традиційних
(клуби тощо), молоді, спорту з
спільних
заходів(наприклад
залученням на договірній основі
«День Європи»);
педагогів закладів загальної середньої
та позашкільної освіти відповідної
направленості.
5. Розширення мережі секцій та гуртків спортивного спрямування на базі ЗОШ і ДНЗ
шляхом залучення ДЮСШ.
5.1. Створення Центрів вільного часу в
+ + + + Розвиток
мережі
гуртків
закладах початкової та загальної
спортивної спрямування.
середньої освіти, зі створенням
спортивних
або
інших
секцій,
пов'язаних із фізичним навантаженням
відповідно віку дитини.
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6. Пропагування дозвілля через засоби масової інформації, соціальні мережі
6.1. Створення власних сторінок закладів, + + + + + Всебічне
інформування
окремо гуртків, а також індивідуальні
широкої громадськості щодо
сторінки від керівників гуртків для
специфіки
висвітлення загальної інформації щодо
діяльності
закладів
часу
та
графіку
роботи,
позашкільної
освіти,
їх
місцезнаходження,
контактів
та
досягнень та ініціатив;
основних видів діяльності (висвітлення
підняття
престижу
заходів тощо);
позашкільної
освіти
у
6.2. Проведення просвітницької роботи + + + + + свідомості громадян.
закладів загальної середньої освіти
своїм учням щодо необхідності та
користі
відвідування
закладів
позашкільної освіти.
6.3. Висвітлення діяльності закладів + + + + +
позашкільної освіти та гуртків за
напрямами
у
місцевих
засобах
інформації
(газета
«Маяк»,
ТК
«Орбіта», «Капрі», сайти «06239»,
«Вчасно», «Орбіта») та на власних вебсайтах закладів.

Формування у молоді потреби здорового способу життя може стати
національною ідеєю відродження не тільки фізичного здоров’я, але й духовного
відродження України. В Україні на даний час порівняно з останніми роками кількість
осіб, що віднесені за станом здоров'я до спеціальної медичної групи, значно
збільшилася. За даними МОЗ України 80% дітей мають відхилення у стані здоров’я;
практично здоровими до школи приходять лише 15-20% дітей. Проблема формування
здорового

способу

життя

підростаючого

покоління

України

належить

до

найактуальніших проблем, вирішення якої обумовлює майбутнє держави та
подальше існування здорової нації. Сьогодні сферою формування здорового способу
життя дітей та підлітків є система освіти. Тому обов’язковим компонентом стратегії
розвитку системи освіти мають бути: формування, збереження та зміцнення здоров’я.

Тел. (06239) 2-15-94
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ОЦ В.2.6. Популяризація засад здорового способу життя та фізичної культури
Показник (індикатор) досягнення цілі: створення концепції дитячого спортивного дозвілля.

2022

2023

2024

2025

1.1. Проведення капітальних ремонтів та
реконструкцій спортивних зал та
майданчиків в закладах ЗЗСО:
1.1.2.Будівництво
сучасних
мультифункціональних
спортивних
майданчиків
з
тренажерним обладнанням;
1.1.3.Придбання
технічних
засобів
навчання для якісної організації
освітнього процесу;
1.1.4. Придбання спортивного інвентаря;

2021

1. Створення належних умов для реалізації освітніх завдань.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Тел. (06239) 2-15-94

2022

2023

2024

2025

1.2.Формування високо кваліфікаційної
педагогічної спільноти вчителів фізичної
культури:
1.2.1.Активізація роботи педагогічного
складу
щодо
підвищення
професійної компетентності;
1.2.2.Налагодження
координації
та
співпраці з тренерами різного
спортивного спрямування;

2021

1.1.5.Організація
місця
для
велопарковок на території ЗЗСО.

+

+

+

+

+

+

+

+

Оновлення
мережі
мультифункціональних
спортивних майданчиків та
спортзалів,
інвентаря,
технічних засобів навчання.
Збільшення
кількості
проведених
спортивнодозвіллєвих заходів за участю
молоді. Популяризація
використання велосипедів для
пересування
(особливо
у
сільській місцевості).

Високий рівень підготовки
педагогічної
спільноти
вчителів фізичної культури
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2025

+

2024

+

2023

+

2022

+

2021

1.2.3.Посилення
гурткової
та
позаурочної роботи з різних видів
спорту.
1.3. Створення безпечного освітнього
середовища для здобувачів освіти при
викладанні шкільного компоненту
«Фізична культура»
1.3.1. Дотримання санітарно-гігієнічних +
вимог;
1.3.2.Додаткове бюджетне фінансування
щодо
створення
спеціальних
медичних груп для здобувачів
освіти;
1.3.3. Залучення здобувачів освіти до
спортивних змагань та челенджів з
різних видів спорту як в очному, так
і онлайн-форматах.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ефективність освітніх послуг.

Популяризація засад здорового способу життя та фізичної культури у громаді
можлива через створення належних умов для реалізації освітніх завдань, а саме:
• проведення капітальних ремонтів та реконструкцій спортивних залів та
майданчиків в закладах ЗЗСО:
• будівництво сучасних мультифункціональних спортивних майданчиків з
тренажерним

обладнанням;

• придбання технічних засобів навчання для якісної організації освітнього
процесу;
• придбання спортивного інвентаря;
• організація місця для велопарковок на території ЗЗСО.
• створення безпечного освітнього середовища для здобувачів освіти при
викладанні шкільного компоненту «Фізична культура»;
• формування

висококваліфікаційної

педагогічної

спільноти

вчителів

фізичної культури шляхом:
✓ активізації

роботи

педагогічного

складу

щодо

підвищення

професійної компетентності;
✓ налагодження координації та співпраці з тренерами різного
спортивного спрямування;
✓ посилення гурткової та позаурочної роботи з різних видів спорту.
Тел. (06239) 2-15-94
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IV. Механізми реалізації Стратегії
Стратегічні цілі, визначені цим документом, фактично визначають точки прикладення
зусиль та напрями використання ресурсів (у тому числі інвестицій) аби їх результативність
була максимальною з точки зору досягнення стратегічного бачення, визначеного у
Стратегії. Реалізація Стратегії – це реалізація комплексу організаційних, фінансових та
інформаційних заходів, які будуть здійснюватися суб‘єктами регіонального розвитку
області, а також рішень органів місцевого самоврядування, що приймаються для досягнення
стратегічних цілей, визначених у Стратегії.
Інституційне забезпечення реалізації Стратегії передбачає:
• координацію заходів щодо реалізації Стратегії, зокрема чіткий розподіл
повноважень, усунення дублювання під час прийняття управлінських рішень,
налагодження ефективної співпраці всіх органів влади на регіональному та
місцевому рівні;
• державну

підтримку

та

стимулювання

взаємодії

органів

місцевого

самоврядування різних територіальних рівнів під час вирішення спільних питань
місцевого та регіонального рівня в рамках інструментів співробітництва між
територіальними громадами;
• створення системи взаємопов’язаних програмних документів щодо розвитку
сфери освіти регіону, їх узгодження з регіональними та локальними стратегіями
соціально-економічного розвитку.
Джерелами фінансування реалізації Стратегії будуть:
• кошти Державного бюджету України, зокрема державного фонду регіонального
розвитку, галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних
програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток
сфери освіти у регіонах, субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету
місцевим бюджетам;
• кошти місцевих бюджетів;
• кошти міжнародних організацій;
• коштів інвесторів, власні кошти підприємств.
• благодійні внески;
• кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.
Тел. (06239) 2-15-94
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Напрям:
Стратегічна ціль:
Оперативна ціль:
Назва проєкту:

Опис проекту:

Очікувані результати
(продукти проекту):

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Відповідальний:

Ключові потенційні
учасники проекту:
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В. Розвиток інфраструктури міста та дозвілля
В.2. Створення ефективного безпечного освітнього середовища
рівних можливостей
В.2.1. Розвиток інклюзивно-освітньої системи
Створення інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти
для дітей з особливими освітніми потребами
Проєкт розрахований на усіх вихованців, учнів закладів освіти,
передусім дітей з особливими освітніми потребами (далі - ООП) з
метою вирішення одного з найактуальніших питань – включення в
соціум кожного.
Проєкт
передбачає
створення
системи
безперервного,
комплексного,
індивідуалізованого
психолого-педагогічного
супроводу інтегрованого навчання дитини з ООП в умовах закладів
освіти; сприяє гуманізації освітнього середовища, визнання
вчителями, батьками, однолітками права дитини на якісну освіту і
повноцінне соціальне життя.
Метою проєкту є:
• Створення рівних умов для навчання і соціалізації кожної
дитини з особливими освітніми потребами (ООП);
• Розробка системи освітніх послуг, що ґрунтується на
принципах забезпечення основного права дітей з особливими
освітніми потребами на освіту в умовах закладів дошкільної та
загальної середньої освіти;
• Створення умов для реалізації державної політики
забезпечення прав і гарантій дітям з особливими освітніми
потребами.
Рівний доступ дітей з ООП до закладів освіти. Забезпечення
умов для навчання і соціалізації кожної дитини з особливими
освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної середньої
освіти. Створення ресурсних та сенсорних кімнат на базі закладів
освіти, оснащення навчальних приміщень допоміжними засобами.
Відповідна підготовка педагогів до роботи з дітьми, які мають
особливі освітні потреби. Просвітницька робота серед батьків як
дітей, які мають норму у своєму розвитку, так і дітей із особливими
освітніми потребами, тісна співпраця із громадськістю.
2021-2025
2021
763,9

2022
3380,0

2023
780,0

2024
780,0

2025
2380,0

Разом
8083,9

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету
Відділ освіти
• Покровська міська рада
• відділ освіти
• комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр»
Покровської міської ради Донецької області
• заклади освіти Покровської міської ради (учасники освітнього
процесу)
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ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ
Основний
Перелік заходів
Співвиконавці
виконавець
Створення та розбудова мережі
закладів дошкільної та загальної
Міська рада,
Відділ освіти
середньої освіти, які впроваджують
заклади освіти
інклюзивну модель навчання.
Створення
в
закладах
освіти
спеціальних
умов:
забезпечення
безперешкодного доступу до будівель
та приміщень закладів освіти для дітей
з
порушеннями
опорно-рухового
Міська рада,
апарату,
зокрема
тих,
що
Відділ освіти
заклади
освіти
пересовуються на візках, дітей з
порушенням зору, слуху
(ліфти,
пандуси,
підйомники,
відповідне
освітлення, шумоізоляція, тощо)
Створення ресурсних та сенсорних
кімнат на базі закладів освіти,
забезпечення навчальних приміщень
допоміжними засобами (5 сенсорних
кімнат у ЗДО та 5 ресурсних кімнат у
ЗЗСО)
Побудова ліфта на базі ЗОШ №9 І-ІІІ
ступенів Покровської міської ради
Донецької області
Участь педпрацівників у семінарах,
тренінгах, конференціях, науковопрактичних заходах, вебінарах з питань
інклюзивного навчання
Систематичне проведення комплексної
психолого-педагогічної
оцінки
розвитку дітей з ООП
Вирішення питання щодо забезпечення
транспортними послугами фахівців ІРЦ
з метою обстеження та
надання
психолого-педагогічних, корекційнорозвиткових послуг працівниками ІРЦ
дітям з ООП сільської місцевості.
Придбання спеціального автомобіля
для комфортного переміщення дітей з
ООП до навчальних закладів та ІРЦ.
Залучення батьків дітей з ООП до
участі в освітньо-реабілітаційному
процесі
Залучення
додаткових
ресурсів
місцевої громади (ГО, батьки)
Тел. (06239) 2-15-94

Термін
виконання
2021-2024

2021-2024

Відділ освіти

Міська рада,
заклади освіти

2021-2025

Відділ освіти

Міська рада,
заклади освіти

2022-2023

Міська рада,
відділ освіти,
заклади освіти

2021-2025

ІРЦ

Заклади освіти

2020-2025

Відділ освіти

Міська рада

2025

Відділ освіти

Міська рада

2025

Заклади освіти

Відділ освіти

2021-2025

Відділ освіти

Міська рада,
заклади освіти

2021-2025

КУ «Центр
професійного
розвитку
педагогічних
працівників»

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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Напрям:
Стратегічна ціль:
Оперативна ціль:

В. Розвиток інфраструктури міста та дозвілля
СЦ В.2. Доступна якісна загальна освіта та дитяче дозвілля
ОЦ В.2.3. Розвиток професійної майстерності
Створення умов для професійного розвитку, підтримки та
Назва проекту:
консультування педагогічних працівників.
В умовах реформування освіти, професійна компетентність
учителя набуває надзвичайної актуальності. Адже необхідною умовою
сьогодення є не лише глибокі знання у професійній сфері та високий
рівень освіченості, а й постійне поповнення та поновлення знань та
високий рівень професіоналізму.
Компетентність педагога об’єктивно набуває все більшої
Опис проекту:
актуальності завдяки ускладненню і постійному розширенню
соціального досвіду, сфери освітніх послуг, появі інноваційних
технологій, зростаючому рівню запитів соціуму. Саме тому оновлення
системи курсової підготовки педагогічних працівників, відповідно до
вимог діючого законодавства та сучасної української школи є вкрай
необхідним.
Створення оптимальних умов для вдосконалення освітнього рівня та
професійної підготовки
сприятимуть
активізації самоосвітньої
діяльності педагогів у міжкурсовий період, підвищенню ефективності
Очікувані результати
навчальної роботи, виявленню науково-методичного рівня підготовки
(продукти проекту):
кадрів, їх інтересів та запитів, спрямуванню уваги педагогів на аналізі
особистого досвіду викладання. Активна інтеграція інноваційних
технологій в освітній процес.
Період здійснення:
2021-2025 роки
2021
2022
2023
2024
2025
Разом
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
271 663.00
520.000 380.000 300.000 300.000 1 771 663
Джерела
Місцевий бюджет, кошти грантових програм
фінансування:
Відділ освіти Покровської міської ради, Центр професійного розвитку
Відповідальний:
педагогічних працівників
Ключові потенційні
учасники проекту:

Відділ освіти Покровської міської ради, Центр професійного розвитку
педагогічних працівників, заклади освіти Покровської ОТГ
ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ
Основний виконавець

Співвиконавці

Термін
виконання

Надання консультативної та
психологічної підтримки
педагогам.

Центр професійного
розвитку педагогічних
працівників (ЦПРПП)

заклади освіти
Покровської ОТГ

щорічно

Проведення супервізій.

Регіональний центр
якості освіти, ЦПРПП

заклади освіти
Покровської ОТГ

щорічно

Відділ освіти
Департамент
Покровської міської ради, освіти Донецької
ЦПРПП, заклади освіти області, ОблІППО,

щорічно

Перелік заходів

Виявлення та стимулювання
вчителів з високим рівнем
професійної майстерності.
Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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Покровської ОТГ

Аналіз запитів щодо тематики та
форми підвищення кваліфікації.

Створення сучасного
функціонального сайту Центру
професійного розвитку
педагогічних працівників.
Формування бази даних програм
підвищення кваліфікації, інших
джерел інформації (зокрема вебресурсів) необхідних для
професійного розвитку педагогів.
Впровадження сучасних
технологій та методик
підвищення кваліфікації протягом
міжатестаційного періоду

Відділ освіти
Відділ освіти
Покровської
Покровської міської ради, міської ради,
щорічно
ЦПРПП, заклади освіти
ЦПРПП, заклади
Покровської ОТГ
освіти Покровської
ОТГ
ЦПРПП

Інститути
післядипломної
педагогічної
освіти, ГО

Відділ освіти
Департамент
Покровської міської ради,
освіти Донецької
ЦПРПП, заклади освіти
області, ОблІППО
Покровської ОТГ

Відділ освіти
Покровської міської ради,
Центр професійного
розвитку педагогічних
працівників, заклади
освіти Покровської ОТГ
Організація та проведення
Відділ освіти
навчальних тренінгів, науковоПокровської міської ради,
методичних семінарів,
Центр професійного
конференцій, практикумів, нарад, розвитку педагогічних
виставок;
працівників, заклади
освіти Покровської ОТГ
Здійснення обміну та взаємного
Відділ освіти
стажування педагогічних
Покровської міської ради,
працівників
ЦПРПП
Участь у міжнародних науково - Відділ освіти
методичних заходах;
Покровської міської ради,
ЦПРПП, заклади освіти
Покровської ОТГ
Навчання педагогів на «робочому
місці».
Відділ освіти
Покровської міської ради,
ЦПРПП,

Тел. (06239) 2-15-94

Покровська міська
рада

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua

2021-2022

2021-2023

Інститути
післядипломної
педагогічної
освіти, ГО

2021-2025

Інститути
післядипломної
педагогічної
освіти, ГО

2022-2025

заклади освіти
Покровської ОТГ

2022-2025

Департамент
освіти Донецької
області, ОблІППО

2022-2025

Інститути
післядипломної
педагогічної
освіти, ГО,
заклади освіти
Покровської ОТГ

2022-2025
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Оновлення матеріально-технічної
бази ЦПРПП:
1. Придбання комп’ютерної
техніки з мережевою картою
зі швидкістю не менше 200
Бт/с;
2. Забезпечення наявної
комп’ютерної техніки
ліцензійним програмним
забезпеченням;
3. Придбання мережевого
Відділ освіти
фільтру та Wi-Fi
Покровської міської
маршрутизатора з розрахунку
ради
одночасного підключення не
більше 10-ти користувачів на
один пристрій;
4. Придбання інтерактивного
комплексу (дошка,
проектор,ноутбук);
5. Придбання додаткового
обладнання (клавіатура,
вебкамери, маніпулятор типу
«миша», ламінатор, стерео
гарнітура, БФП принтери);
Напрям:
Стратегічна ціль:
Оперативні цілі:
Назва проєкту:

Опис проєкту:

Тел. (06239) 2-15-94

Центр
професійного
розвитку
педагогічних
працівників,
заклади освіти
Покровської ОТГ

2022-2025

В. Розвиток інфраструктури міста та дозвілля
СЦ В.2.
Створення ефективного безпечного освітнього
середовища рівних можливостей
ОЦ В.2.3. Розвиток професійної майстерності.
Супровід та підтримка молодих спеціалістів
«Хедхантинг у системі освіти »
Вирішення кадрових питань у системі освіти в рамках
Покровської ОТГ шляхом створення
умов для розвитку
педагогічного потенціалу через здобуття безкоштовної доступної
освіти, що здатна забезпечити підготовку кадрів для навчальних
закладів громади.
Реалізація заходів проєкту дасть можливість формування
територіального
замовлення на підготовку вчителів
з
гостродефіцитних спеціальностей (фізика, хімія, біологія,
математика) , отримання вищої освіти за рахунок коштів
місцевого бюджету з подальшим працевлаштуванням.
Фінансування та підготовка фахівців в обраних ВНЗ буде
здійснюватися на підставі укладання 3-сторонньої угоди
цивільно-правого характеру, однією з умов якої є обов’язковість
відпрацювання не менше 3 років у закладах освіти Покровської
міської ради . При цьому Покровська міська рада гарантує
забезпечення молодого фахівця першим робочим місцем та
додатковими пільгами в окремих випадках: комунальним житлом,
пільгами на оплату комунальних послуг, виплати підйомних.
Також гарантується методична підтримка консультантами
ЦПРПП та підтримка наставника на робочому місці.
e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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Гарантоване залучення молодих спеціалістів з дефіцитних
Очікувані результати
спеціальностей до роботи в навчальних закладах громади.
(продукти проекту):
Вирішення проблеми омолодження та нестачі педагогічних
кадрів.
Період здійснення:
2021-2025рр.
2021
2022
2023
2024
2025
Разом
Орієнтовна вартість
проєкту, тис. грн.
200 000 300 000 300 000 300 000 1 100 000
Джерела фінансування:
Місцевий бюджет, кошти освітньої субвенції.
Відділ з питань інформаційної та внутрішньої політики міської
Відповідальний:
ради, відділ з організаційної роботи міської ради, відділ освіти
міської ради
Ключові потенційні
Працівники міської ради,
відділу освіти міської ради ,
учасники проєкту:
навчальних закладів міської ради .
ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ
Перелік заходів

Основний виконавець

Розробка програми рекрутування Відділ освіти
молодих спеціалістів.
Покровської міської
ради
Проведення просвітницької роботи з
випускниками
педагогічного Центр професійного
коледжу з метою орієнтування у розвитку педагогічних
виборі
спеціалізації
у
ВУЗі працівників
відповідно переліку дефіцитних Покровської міської
спеціальностей у закладах освіти ради (ЦПРПП)
громади.
Ініціювання
створення
умов Відділ освіти
обов’язкового повернення у громаду Покровської міської
спеціалістів після навчання.
ради
Організація
школи
молодого
Центр професійного
спеціаліста у Центру професійного
розвитку педагогічних
розвитку педагогічних працівників.
працівників
Покровської міської
ради (ЦПРПП)
Формування системи наставництва у
закладах освіти.

Тел. (06239) 2-15-94

Відділ освіти
Покровської міської
ради

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua

Співвиконавці

Термін
виконання

ЗЗСО

2021

Покровський
фаховий
педагогічний
коледж

2021-2025

Відділ освіти
Покровської
2021
міської ради
Заклади
дошкільної освіти,
загальної
2022
середньої освіти та
позашкільної
освіти
Заклади
дошкільної освіти,
загальної
2022
середньої освіти та
позашкільної
освіти
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Напрям:
Стратегічна ціль:
Оперативна ціль:
Назва проекту:

Опис проекту:

Очікувані результати
(продукти проекту):
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Відповідальний:
Ключові потенційні
учасники проекту:

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

В. Розвиток інфраструктури міста та дозвілля
СЦ В.2. Створення ефективного безпечного освітнього середовища
рівних можливостей
ОЦ В.2.3. Розвиток професійної майстерності.
Створення ліцензованого навчально-тренінгового центру на базі
Центру професійного розвитку педагогічних працівників.
Основне завдання Центрів професійного розвитку – це
допомога й підтримка вчителю, а не контроль. Центри
узагальнюють та поширюють інформацію про можливості
професійного розвитку освітян: програми підвищення кваліфікації,
веб-ресурси та інші інструменти, які зможуть стати в нагоді для
їхнього професійного зростання. Та проблемою є те, що Центри не
можуть надавати сертифікати, що мали зараховуватися педагогам як
підвищення кваліфікації. Законодавча база з цього питання ще у
процесі розробки. Саме тому доцільним є налагодження співпраці з
громадськими організаціями, що вже мають ліцензію на надання
сертифікованих освітніх послуг, або отримання ліцензії для Центру
професійного розвитку.
Отримання ліцензії на надання допоміжної діяльність у сфері
освітніх послуг педагогам своєї громади та надання додаткових
платних послуг педагогам сусідніх громад. Розробка тематики та
створення бази цифрового контенту для підвищення кваліфікації
відповідно до запитів педагогів.
Вересень 2021 року – грудень 2023 року
2021
2022
2023
Разом
25 000
25 000
50 000
Кошти міського бюджету
Центр
професійного
розвитку
педагогічних
працівників
Покровської міської ради (ЦПРПП)
Педагогічні працівники закладів освіти
ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Перелік заходів

Основний виконавець

Вивчення нормативної бази та
документів для отримання ліцензії
на надання допоміжної діяльність у
сфері освітніх послуг (Квед 85.60)
або інших видів освіти (Квед 85.59).
Підготовка документів для
отримання ліцензії на надання
допоміжної діяльність у сфері
освітніх послуг (Квед 85.60) або
інших видів освіти (Квед 85.59).
Розробка тематики та створення бази
цифрового контенту для підвищення
кваліфікації відповідно до запитів
педагогів.
Тел. (06239) 2-15-94

Співвиконавці

Юрист
Центр професійного
консультанти
розвитку педагогічних
Відділу освіти
працівників Покровської
Покровської
міської ради (ЦПРПП)
міської ради
Юрист
Центр професійного
консультанти
розвитку педагогічних
Відділу освіти
працівників Покровської
Покровської
міської ради (ЦПРПП)
міської ради
Центр професійного
Наукові
розвитку педагогічних
співробітники
працівників Покровської закладів вищої
міської ради (ЦПРПП)
освіти

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua

Термін
виконання

2021

2022

2022-2023
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Напрям:
Стратегічна ціль:

Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:

Розвиток інфраструктури міста та дозвілля
СЦ.В2. Створення ефективного безпечного освітнього середовища
рівних можливостей.
ОЦ.В.2.1. Розвиток інклюзивно-освітньої системи
Навчання в русі
Проєктом передбачається впровадження оздоровчої технології
«Навчання в русі» в практику роботи закладів дошкільної освіти, а
саме встановлення інтерактивних підлог в ЗДО № 2, 5, 11, 13, 16, 8
Впровадження
технології «Інтерактивна підлога» в освітній
простір дошкільних закладів надасть такі результати: підвищиться
рівень позитивної адаптації в освітньому та соціальному
середовищі дітей з особливими потребами; діти навчаться
контролювати свій емоційний
стан;
знизиться
рівень
захворюваності, буде досягнутий корекційний ефект для дітей з
особливими потребами. Саме таке навчання буде сприяти
формуванню ключових компетентностей дітей, підвищення рівня
інтелектуального розвитку дітей, зміцнення віри у власні сили та
здібності, стимулювання творчості та активної життєвої позиції
дітей.
2021-2025
2021
2022
2023
2024
2025
Разом
0
30000
930000
0
0
930000
Кошти міського бюджету

Відповідальний:

Відділ освіти

Ключові потенційні
учасники проекту:

Керівники закладів освіти

Оперативна ціль:
Назва проекту:
Опис проекту:

Очікувані результати
(продукти проекту):

Період здійснення:

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ
Перелік заходів

Основний виконавець

Проведення аналізу приміщень в
ЗДО для встановлення інтерактивної
підлоги
Підготовка приміщення до
встановлення інтерактивної підлоги
Відбір моделей інтерактивної
підлоги для ЗДО на спеціальних
сайтах
Придбання інтерактивної підлоги

Термін
виконання

Відділ освіти,
господарча група

Заклади
дошкільної освіти

2021

Відділ освіти,
господарча група

Заклади
дошкільної освіти

2022

Відділ освіти

Керівники закладів
2023
дошкільної освіти

Відділ освіти

Встановлення та монтаж
Спеціалісти
інтерактивної підлоги
торгівельної мережі
Створення постійно-діючого
семінару для педагогів закладів
ЦПРПП
дошкільної освіти «Навчання в русі»

Тел. (06239) 2-15-94

Співвиконавці

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua

Торгівельна
організація
Заклади
дошкільної освіти
Заклади
дошкільної освіти

2023
2023
2021
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Напрям:
Стратегічна ціль:

Розвиток інфраструктури міста та дозвілля
СЦ.В2. Створення ефективного безпечного освітнього середовища
рівних можливостей.
ОЦ.В.2.2. Впровадження сучасних інноваційних методологій
Оперативна ціль:
освітнього процесу
SТRЕАM – лабораторія в закладі дошкільної освіти.
Назва проекту:
Оснащення закладів дошкільної освіти обладнанням, конструкторами
Опис проекту:
для впровадження STEM освіти.
У всьому світі спостерігається дефіцит фахівців з технічних напрямків,
попит на них росте набагато швидше, ніж на інші спеціальності, саме
тому, у відповідь на виклики часу, STEAM освіта виходить на перший
план. Проблемою в закладах дошкільної освіти є відсутність або
застарілість обладнання, а саме конструкторів LEGO, дослідницького
Очікувані результати обладнання. Тому створення та відкриття STREAM лабораторій з
(продукти проекту): оснащенням буде сприяти формуванню нестандартного, інженерного
мислення дітей, вихованню інтересу до точних і винахідницьких
здібностей, зацікавленню дітей математикою, бажанню пізнавати світ
та робити відкриття. Навчити дітей спостерігати та зрозуміти як
рослинний та тваринний світ дає невичерпний матеріал для
розв’язання різноманітних інженерних завдань.
Період здійснення:
2021-2025
2022
2023
2024
2025
Разом
Орієнтовна вартість 2021
проекту, тис. грн.
200000
200000 200000
200000 100000
900000
Джерела
Кошти міського бюджету
фінансування:
Відповідальний:

Відділ освіти

Ключові потенційні
учасники проекту:

Керівники закладів освіти
ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Перелік заходів
Придбання обладнання для SRTREAM
лабораторій (лего набори, набори для
дослідницької діяльності)в ЗДО №2,3,4,5
Придбання обладнання для SRTREAM
лабораторій (лего набори, набори для
дослідницької діяльності)в ЗДО №6,7,8,10
Придбання обладнання для SRTREAM
лабораторій (лего набори, набори для
дослідницької діяльності)в ЗДО №11,12,13,14
Придбання обладнання для SRTREAM
лабораторій (лего набори, набори для
дослідницької діяльності)в ЗДО №15,16,42,43
Тел. (06239) 2-15-94

Основний
виконавець

Відділ освіти

Відділ освіти

Відділ освіти

Відділ освіти

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua

Співвиконавці
Торгівельна
мережа
Заклади
дошкільної освіти
Торгівельна
мережа
Заклади
дошкільної освіти
Торгівельна
мережа
Заклади
дошкільної освіти
Торгівельна
мережа
Заклади
дошкільної освіти

Термін
виконання

2021

2022

2023

2024
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Придбання обладнання для SRTREAM
Торгівельна
лабораторій (лего набори, набори для
мережа
Відділ освіти
дослідницької діяльності)в ЗДО №63, НВК№2
Заклади
дошкільної освіти
Напрям:
Стратегічна ціль:
Оперативна ціль:
Назва проекту:
Опис проекту:

2025

Розвиток інфраструктури міста та дозвілля
СЦ.В2. Створення ефективного безпечного освітнього середовища
рівних можливостей.
ОЦ.В.2.2. Впровадження сучасних інноваційних методологій освітнього
процесу
«Впевнений старт» фундамент успішності в новій українській школі
Створення фундаменту успішності дитини після закінчення навчання в
закладі дошкільної освіти
засобами забезпечення програмнометодичними комплексами «Впевнений старт»

Діти , які будуть навчатися за програмно-методичним комплексом, набудуть
досвід взаємодії, досвід творчої діяльності на відміну від традиційних засобів
Очікувані
навчання, орієнтованих лише на засвоєння знань. У них будуть сформовані
результати
ключові компетентності: соціальні, комунікативні, пізнавальні тощо. При
(продукти проекту): вступі до школи процес адаптації до нової української школи буде
мінімальним, тому що комплекс відповідає концепції Нової української школи.

Період здійснення:

2021-2025
2022
2023
2024
2025
Разом
Орієнтовна вартість 2021
проекту, тис. грн.
1 687 500
1 417 500 1 417 500 1 417 500 1 417 500 6 419 250
Джерела
Кошти міського бюджету
фінансування:
Відповідальний:

Відділ освіти

Ключові потенційні
Керівники закладів освіти
учасники проекту:
ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ
Перелік заходів
Придбання комплектів програмнометодичного забезпечення «Впевнений
старт» (молодша, середня, старша група)
Придбання телевізорів на кожну групу
(молодша, середня, старша)
Придбання комплектів програмнометодичного забезпечення «Впевнений
старт» (молодша, середня, старша група)
Придбання комплектів програмнометодичного забезпечення «Впевнений
старт» (молодша, середня, старша група)

Тел. (06239) 2-15-94

Основний
виконавець

Відділ освіти

Відділ освіти

Відділ освіти

Відділ освіти

Співвиконавці
«Українська академія
дитинства»
Заклади дошкільної
освіти
«Українська академія
дитинства»
Заклади дошкільної
освіти
«Українська академія
дитинства»
Заклади дошкільної
освіти
«Українська академія
дитинства»
Заклади дошкільної
освіти

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua

Термін
виконання

2021

2021

2022

2023
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Придбання комплектів програмнометодичного забезпечення «Впевнений
старт» (молодша, середня, старша група)
Придбання комплектів програмнометодичного забезпечення «Впевнений
старт» (молодша, середня, старша група)

Відділ освіти

Відділ освіти

«Українська академія
дитинства»
Заклади дошкільної
освіти
«Українська академія
дитинства»
Заклади дошкільної
освіти

2024

2025

Напрям:
Стратегічна ціль:

Розвиток інфраструктури міста та дозвілля
СЦ.В2. Створення ефективного безпечного освітнього середовища
рівних можливостей.
ОЦ.В.2.4. Забезпечення сучасної освітньої інфраструктури
Оперативна ціль:
Мультимедійне забезпечення ЗДО
Назва проекту:
Забезпечення якісного супроводу освітнього процесу, документообігу в
Опис проекту:
закладі дошкільної освіти
Заміна застарілої комп’ютерної техніки та придбання нової для
Очікувані результати завідувача, завгоспа, вихователя-методиста, практичного психолога,
(продукти проекту): керівника музичного. Придбання проекторів. Придбання оргтехніки
для ч/б, кольорового друку, біндерів.
Період здійснення:
2021-2025
2021
2022
2023
2024
2025
Разом
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
0
900000 307800
270000
72000
739800
Джерела
Кошти міського бюджету
фінансування:
Відповідальний:

Відділ освіти

Ключові потенційні
учасники проекту:

Керівники закладів освіти
ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Перелік заходів
Придбання ноутбуків на 1 заклад дошкільної
освіти 4-5 ноутбуків (завідувач, завгосп,
вихователь-методист, практичний психолог,
керівник музичний)
Придбання проекторів по 1шт. на
дошкільний заклад
Придбання принтерів на 1 ЗДО – 2 ч\б та 1
кольоровий
Придбання біндерів по 1 шт. на дошкільний
заклад

Тел. (06239) 2-15-94

Основний
виконавець

Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua

Співвиконавці

Заклади
дошкільної освіти
Заклади
дошкільної освіти
Заклади
дошкільної освіти
Заклади
дошкільної освіти

Термін
виконання

2022

2023
2024
2025
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Напрям:
Стратегічна ціль:
Оперативна ціль:
Назва проекту:

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

Розвиток інфраструктури міста та дозвілля
СЦ.В2. Створення ефективного безпечного освітнього середовища
рівних можливостей.
ОЦ.В.2.4. Популяризація засад здорового способу життя та фізичної
культури
Фізкультура і здоров’я в ЗДО

Формування фізичної компетентності, задоволення потреб дітей у розвитку
рухів, охорона та зміцнення здоров’я дітей.
Ремонт спортивних майданчиків . Оновлення фізкультурного обладнання.
Очікувані
Встановлення футбольних воріт, баскетбольних кілець. Придбання
результати
інноваційного фізкультурного обладнання (фітболи, степ платформи, лазилки,
(продукти проекту): м’які модульні тренажери, міні батут, скалодроми).

Опис проекту:

Період здійснення:

2021-2025
2022
2023
Орієнтовна вартість 2021
проекту, тис. грн.
1,509,300 564,750
Джерела
Кошти міського бюджету
фінансування:
Відповідальний:

2024
37,800

2025
1,800,000

Разом
3,911,850

Відділ освіти

Ключові потенційні
Керівники закладів освіти
учасники проекту:
ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ
Перелік заходів

Основний
виконавець

Ремонт покриття на спортивних майданчиках
всі ЗДО

Співвиконавці

Підрядні
Відділ освіти організації
ди
Встановлення спортивних комплексів на
Заклади
Відділ освіти
спортивних майданчиках
дошкільної освіти
Встановлення футбольних воріт,
Заклади
Відділ освіти
баскетбольних кілець
дошкільної освіти
Оновлення фізкультурного обладнання (м’ячі,
Торгівельна
обручі, палиці, фітболи, степ платформи,
організація
Відділ освіти
каремати, скалодроми, м’які модулі)
Заклади
дошкільної освіти
Напрям:
Стратегічна ціль:
Оперативна ціль:
Назва проекту:
Опис проекту:

Очікувані результати
(продукти проекту):
Тел. (06239) 2-15-94

Термін
виконання
2022
2023
2024

2025

В. Розвиток інфрастуктури міста та дозвілля
СЦ В.2. Доступна якісна загальна освіта та дитяче дозвілля
ОЦ В.2.4. Сучасна освітня інфраструктура
Оновлення приміщень ЗЗСО сучасними меблями
Облаштувати навчальних приміщень сучасними меблями
(5-11
класи) згідно концепції Нової української школи відповідно до санітарногігієнічних та естетичних вимог. Створити сприятливі та комфортні умови
для організації навчально-виховного процесу.
Забезпечення в школі належних умов для навчання і виховання
відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних вимог та повноцінного
розвитку дітей, умов для більш цікавого, інтерактивного, мотивуючого та
захоплюючого процесу навчання.
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Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:

2021 - 2025
2021
2022
2023
2024
4500000
4500000 4500000 4500000
Освітня субвенція, кошти міського бюджету

Відповідальний:

Відділ освіти Покровської міської ради

Ключові потенційні
учасники проекту:

Заклади освіти

2025
4500000

Разом
22 500 000

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
Перелік заходів

Основний виконавець

Придбання сучасних меблів згідно Відділ освіти
концепції Нової української школи Покровської міської
ради

Напрям:
Стратегічна ціль:
Оперативна ціль:
Назва проекту:

Опис проекту:

Очікувані результати
(продукти проекту):

Тел. (06239) 2-15-94

Співвиконавці
Заклади загальної
середньої освіти,
підрядні
організації

Термін
виконання

2021-2025

В. Розвиток інфрастуктури міста та дозвілля
СЦ В.2. Доступна якісна загальна освіта та дитяче дозвілля
ОЦ В.2.4. Забезпечення сучасної освітньої інфраструктури
Створення сучасного іноваційного хмаро орієнтованого
навчального середовища
Можливість вдосконалення процесу змішаного та
дистанційного навчання напряму залежить від покращення
матеріально-технічної бази закладів освіти. Налагодження
змішаного навчання під час перебування у школах потребує
оснащення усіх навчальних кабінетів сучасними компьютерами з
ліцензійним програмним забезпеченням, що дозволить створити
компьютерну мережу поєднану Інтернет-зв’язком. Такий підхід
створить
можливість
впровадження
електронного
документообігу, у тому числі ведення електронних журналів.
Доступ до них матимуть вчителі-предметники, класні керівники
та директор. На підставі даних, внесених вчителями до журналів,
для кожного учня формуєтиметься його електронний щоденник.
Визначення єдиної якісної безкоштовної платформи для
впровадження змішаного/дистанційного навчання (Google,
Office365 тощо) для усіх навчальних
закладів. Створення
сучасного інноваційного простору для виховання інтелектуальної
молоді.
Такий підхід дозволить:
✓ швидше навчати педагогів силами Центру професійного
розвитку педагогів Покровського відділу освіти;
✓ накопичувати
практичний
досвід
застосування
та
обмінюватися ним з колегами;
✓ спростити процес ідентифікації та дистанційного навчання для
учнів (не потрібно буде пристосовуватися до нових платформ при
переході у інший навчальний заклад);
✓ вдосконалити систему навчання у рамках реформування освіти
e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:

та оптимізації мережі навчальних закладів громади.
Впровадження електронного журналу та щоденника
надасть доступ до
розклад уроків, домашніх завдань та
отриманих оцінок доступні, що доступні в будь-який час доби і
постійно оновлюються.
Розвиток системи дистанційної освіти, яка сприяє
оновленню форм, засобів, технологій та методів викладання
дисциплін; розширенню доступу до знань для всіх рівнів
населення з урахуванням можливості побудови власної траєкторії
навчання.
2020 – 2025 рр.
2021
2022
2023
2024
2025
Разом
172 000 2 312 000 2 320 000 2 320 000 3 320 000 10 444 000
Кошти субвенції та міського бюджету

Відповідальний:

Відділ освіти Покровської міської ради

Ключові потенційні
учасники проекту:

Заклади загальної середньої освіти

Період здійснення:

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
Основний виконавець

Співвиконавці

Термін
виконання

Придбання комп’ютерної техніки з
мережевою картою зі швидкістю не
менше 200 Бт/с, у кожний клас.

Відділ освіти
Покровської міської
ради

Заклади освіти

2022-2025

Забезпечення наявної комп’ютерної
техніки ліцензійним програмним
забезпеченням.

Відділ освіти
Покровської міської
ради

Заклади освіти

2022-2025

Відділ освіти
Покровської міської
ради

Заклади освіти

2022

Відділ освіти
Покровської міської
ради

Заклади освіти

2022

Відділ освіти
Покровської міської
ради

Заклади освіти

щорічно

Відділ освіти
Покровської міської
ради

ЦПРПП, заклади
освіти

2021-2022

ЦПРПП

заклади освіти

2021-2025

Перелік заходів

Підключення Інтернету для усіх
навчальних закладів по
оптоволоконному кабелю, що
забезпечить якість та швидкість
передачі даних.
Придбання мережевих фільтрів та WiFi маршрутизаторів з розрахунку
одночасного підключення не більше
10-ти користувачів на один пристрій.
Фінансування забезпечення необхідного
мінімуму швидкості передачі даних 2
мБт/с на одного користувача
(щомісячна абонплата) та
обслуговування Інтернет-мереж.
Підтримка у розгортанні єдиного хмаро
орієнтованого навчального середовища
для кожного навчального закладу
(безкоштовно).
Проведення навчально-практичних
тренінгів щодо роботи з застосунками
обраної платформи та методики їх
використання.
Тел. (06239) 2-15-94
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Напрям:
Стратегічна ціль:

Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:

В. Розвиток інфрастуктури міста та дозвілля
СЦ В.2. Доступна якісна загальна освіта та дитяче дозвілля
ОЦ В.2.4. Сучасна освітня інфраструктура
Оновлення комп’ютерної техніки у кабінетах інформатики
Кабінети інформатики закладів загальної середньої освіти є
одними з навчальних приміщень, в яких реалізується практична
діяльність здобувачів повної загальної середньої освіти з
використанням персонального комп’ютера та інших сучасних
засобів навчання та обладнання.
Потрібно забезпечити в закладах належних умов для навчання і
виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних,
технічних та педагогічних вимог. Замінити застарілу
комп’ютерну техніку. Створити сприятливі та комфортні умови
для організації навчально-виховного процесу.
Створення належних умов для всебічного та повноцінного
розвитку дітей, новітніх підходів, умов для більш цікавого,
інтерактивного, мотивуючого та захоплюючого процесу
навчання. Оновлення матеріально-технічної бази навчального
закладу.
2021 - 2025
2021
2022
2023
2024
2025
Разом
3500000 4000000 3500000 4500000
4500000
20000000
Освітня субвенція, кошти міського бюджету

Відповідальний:

Відділ освіти Покровської міської ради

Ключові потенційні
учасники проекту:

Заклади освіти

Оперативна ціль:
Назва проекту:

Опис проекту:

Очікувані результати
(продукти проекту):
Період здійснення:

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
Перелік заходів
Придбання комп’ютерної техніки з
мережевою картою зі швидкістю не
менше 200 Бт/с, у кожний
комп’ютерний клас.
Забезпечення наявної комп’ютерної
техніки ліцензійним програмним
забезпеченням.
Підключення Інтернету для усіх
навчальних закладів по
оптоволоконному кабелю, що
забезпечить якість та швидкість
передачі даних.
Придбання мережевих фільтрів та
Wi-Fi маршрутизаторів з розрахунку
одночасного підключення не більше
10-ти користувачів на один
пристрій.
Тел. (06239) 2-15-94

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін
виконання

Відділ освіти
Покровської міської
ради

Заклади освіти

2021-2025

Відділ освіти
Покровської міської
ради

Заклади освіти

2021-2025

Відділ освіти
Покровської міської
ради

Заклади освіти

2021-2023

Відділ освіти
Покровської міської
ради

Заклади освіти

2022
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Напрям:
Стратегічна ціль:
Оперативна ціль:

В. Розвиток інфраструктури міста та дозвілля
В.2. Доступна якісна загальна освіта та дитяче дозвілля
В.2.4. Сучасна освітня інфраструктура
Модернізація внутрішніх приміщень та майданчиків закладів
Назва проекту:
дошкільної освіти
Проектом передбачається 100% оновлення матеріально-технічної бази
закладів дошкільної освіти, а саме ремонт внутрішніх приміщень,
Опис проекту:
заміна меблів, обладнання в музичному залі, пральні, оновлення
ігрових майданчиків, ігрового обладнання в групах.
Ремонт в пральнях, туалетних кімнатах, мийках, медичних кабінетах.
Заміна меблів у групових кімнатах, музичних залах, спальнях.
Оновлення білизни, рушників, обладнання в пральнях, коморах,
Очікувані результати медичних кабінетах.
(продукти проекту): Придбання сучасних ігрових наборів та дидактичного матеріалу для
освітнього процесу.
Оновлення дитячих майданчиків: встановлення навісів, нового ігрового
обладнання.
Період здійснення:
2021-2024
2021
2022
2023
2024
2025
Разом
Орієнтовна вартість
477155
проекту, тис. грн.
10000
4771550
3181033 1590516
14324649
0
Джерела
Кошти міського бюджету
фінансування:
Відповідальний:

Відділ освіти

Ключові потенційні
учасники проекту:

Керівники бюджетних закладів

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ
Основний
Термін
Перелік заходів
Співвиконавці
виконавець
виконання
Господарча група,
Проведення аналізу приміщень в ЗДО для
Відділ освіти
заклади дошкільної
2021
підготовки документації, розрахунків.
освіти
Підготовка документації та розрахунків
Господарча група та
для ремонтів внутрішніх приміщень та
Відділ освіти
юридичний відділ
2021
майданчиків у закладах дошкільної освіти
відділу освіти
Юридичний відділ,
Придбання будівельних матеріалів та
господарча група
ремонт внутрішніх приміщень у ЗДО №3, Відділ освіти
2022
відділу освіти та
4, 6,7,10
підрядна організація
Господарча група,
Придбання будівельних матеріалів та
юридичний відділ
ремонт внутрішніх приміщень
Відділ освіти
2023
відділу освіти та
ЗДО №11, 12, 13, 14, 15
підрядна організація
Придбання будівельних матеріалів та
Господарча група,
ремонт внутрішніх приміщень ЗДО №42,
юридичний відділ та
2024
43, 63
підрядна організація
Оновлення білизни, рушників, обладнання Відділ освіти
Господарча група
2024
Тел. (06239) 2-15-94
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в пральнях, коморах, медичних кабінетах.
Придбання сучасних ігрових наборів та
дидактичного матеріалу для освітнього
процесу.
Оновлення дитячих майданчиків:
встановлення навісів, нового ігрового
Відділ освіти
обладнання.
Напрям:
Стратегічна ціль:
Оперативна ціль:
Назва проекту:
Опис проекту:
Очікувані результати
(продукти проекту):
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Відповідальний:
Ключові потенційні
учасники проекту:

відділу освіти

Господарча група,
підрядна організація

2025

В. Розвиток інфраструктури міста та дозвілля
В.2. Доступна якісна загальна освіта та дитяче дозвілля
В.2.4. Сучасна освітня інфраструктура
Безпечне та якісне харчування за принципами НАССР
Проектом передбачається 100% оновлення матеріально-технічної
бази харчоблоків у закладах дошкільної освіти, а саме ремонт,
оснащення сучасним обладнанням та посудом.
Капітальний ремонт харчоблоків у закладах дошкільної освіти
Оновлення обладнання та посуду за вимогами НАССР.
2021-2023
2021
2022
10 000
13 650000
Кошти міського бюджету
Відділ освіти

2023
2024
1660 000 2117860

Разом
17 437 860

Керівники бюджетних закладів

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ
Основний
Термін
Перелік заходів
Співвиконавці
виконавець
виконання
Проведення аналізу харчоблоків в ЗДО
Господарча група,
Відділ
для підготовки документації,
заклади дошкільної
2021
освіти
розрахунків.
освіти
Підготовка документації та розрахунків
Господарча група та
для ремонтів внутрішніх приміщень та
Відділ
юридичний відділ відділу
2021
майданчиків у закладах дошкільної
освіти
освіти
освіти
Юридичний відділ,
Придбання будівельних матеріалів та
Відділ
господарча група відділу
2022
ремонт харчоблоків у ЗДО №3, 4, 6,7,10
освіти
освіти та підрядна
організація
Господарча група,
Придбання будівельних матеріалів та
Відділ
юридичний відділ відділу
ремонт харчоблоків
2023
освіти
освіти та підрядна
ЗДО №11, 12, 13, 42
організація
Господарча група,
Придбання будівельних матеріалів та
юридичний відділ та
2024
ремонт харчоблоків ЗДО №43, 63, 14, 15
підрядна організація
Оновлення обладнання та посуду за
вимогами НАССР.
Тел. (06239) 2-15-94

Відділ
освіти

Господарча група відділу
освіти

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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Напрям:
Стратегічна ціль:

В. Розвиток інфраструктури міста та дозвілля
В.2. Створення ефективного безпечного освітнього середовища рівних
можливостей
В.2.5. Креативне, розумне, корисне та здорове дозвілля
Оперативна ціль:
«Розвиток позашкільної освіти – розвинена та успішна дитина»
Назва проекту:
Нові підходи до проектування навчально-виховного простору
позашкільного закладу, спрямованого на надання дітям і молоді якісної,
практично спрямованої освіти, потребують переосмислення та оновлення
змісту освітньої діяльності й передбачають:
• високий рівень підготовки педагога-професіонала, який здатний
вибудувати індивідуальну модель роботи з кожною дитиною, розвинути
Опис проекту:
його індивідуальні здібності й талант, а також спроможний оперативно
приймати стратегічні рішення з огляду на кон’юнктуру освітніх послуг;
• гнучку систему асортименту освітніх послуг, технологій і процесів
їх реалізації з урахуванням вимог суспільства;
• надання молоді якісних освітніх послуг, спрямованих на розвиток
життєвих компетентностей та які користуються і будуть користуватися
попитом на ринку.
Забезпечення підвищення ефективності освітнього процесу для дітей і
молоді у закладах позашкільної освіти, а це:
- Змістовна зайнятість у вільний час не тільки дітей, а й батьків;
- Особистісний і професійний розвиток дитини;
Очікувані
- Безпечне навчання, виховання, розвиток, соціалізація;
результати
- Допомога у підготовці дітей до самостійного відповідального життя;
(продукти проекту):
- Різноманітність напрямів гурткової роботи, в т.ч. гнучкість змін сучасних
інноваційних напрямів в позашкільній освіті;
- Доступність позашкільної освіти на всій території міста, особливо
приділивши увагу віддаленим районам міста.
Період здійснення: 2021-2025
2021
2022
2023
2024
2025
Разом
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела
Міський бюджет, залучення грантових коштів
фінансування:
Відповідальний:

Відділ освіти

Заклади позашкільної освіти
Ключові потенційні
Відділ культури, туризму та ВКС
учасники проекту:
Управління сім ї, молоді та спорту
ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ
Перелік заходів
Забезпечення сучасним
мультимедійним обладнанням та
комп’ютерною технікою

Тел. (06239) 2-15-94

Основний
виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

Відділ освіти
Покровської міської
ради

Заклади
позашкільної
освіти

2022-2025

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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Забезпечення наявної
комп’ютерної техніки ліцензійним
програмним забезпеченням

Відділ освіти
Покровської міської
ради

Заклади
позашкільної
освіти

2022-2025

Забезпечення сучасним
обладнанням механічних
майстерень

Відділ освіти
Покровської міської
ради

Заклади
позашкільної
освіти

2022-2025

Придбання сучасної
Відділ освіти
аудіовідеоапаратури для
Покровської міської
проведення масових заходів та
ради
здійснення концертної діяльності
Модернізація та створення
Відділ освіти
матеріально-технічної бази
Покровської міської
навчальних кабінетів з профільних
ради
предметів
Оновлення сценічних костюмів для
Відділ освіти
концертного складу ансамблів
Покровської міської
ради

Заклади
позашкільної
освіти

2022-2023

Заклади
позашкільної
освіти

2022-2025

Заклади
позашкільної
освіти

2022-2025

Оновлення в закладах застарілих
меблів.
Проведення систематичного
опитування (анкетування) та
моніторингу потенційних
здобувачів освіти, їхніх батьків на
предмет з'ясування інтересів та
потреб здобувачів освіти та
ступеня їх задоволеності наявними
освітніми послугами в сфері
позашкільної освіти
З’ясування наявності обладнання,
інвентарю, інших інструментів для
створення матеріально-технічної
бази з метою використання в
гуртках різної направленості в
позашкільній системі закладів
освіти
Організація роботи позашкільних
гуртків на базі закладів освіти
шляхом визначення різних форм
(оптимізація, реорганізація або
створення нових формувань) на
кожній визначеній освітній
території індивідуально,
враховуючи потреби в освітніх
послугах в розрізі кожного району
територіальної громади,
застосувавши попередній
моніторинг (анкетування) потреб
населення
Тел. (06239) 2-15-94

Відділ освіти
Заклади
Покровської міської
позашкільної
ради
освіти
Відділ освіти
Заклади загальної
Покровської міської середньої освіти
ради
Старости сіл

Заклади загальної
середньої та
позашкільної
освіти в розрізі
кожного
освітнього округу
Заклади загально

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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До 01.08.2021
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Забезпечення організації роботи
гуртків на базі закладів культури
(клуби тощо), молоді, спорту з
залученням на договірній основі
педагогів закладів загальної
середньої та позашкільної освіти
відповідної направленості.

Відділ освіти
Відділ
культури,туризму
та охорони
культурної
спадщини
Управління спорту
та фізичної
культури
Забезпечення участі вихованців Відділ освіти
гуртків
у
Міжнародних
та Покровської міської
Всеукраїнських
мистецьких, ради
науково-технічних та спортивнихмасових заходах.
Налагодження
співпраці
між Відділ освіти
професійно-технічними
Покровської міської
навчальними
закладами, ради
підприємствами
та
закладами
загальної середньої освіти з метою
поширення
профорієнтаційної роботи
Проведення просвітницької роботи Відділ освіти
закладів загальної середньої освіти Покровської міської
своїм учням щодо необхідності та ради
користі
відвідування
закладів
позашкільної
освіти
шляхом
виготовлення
відеороликів
та
транслювання їх в закладах ЗСО з
метою
підняття
престижу
позашкільної освіти у свідомості
громадян

Заклади
позашкільної
освіти, культури,
спорту

Вересень 2021травень 2022

Заклади
позашкільної
освіти

Постійно

Заклади
позашкільної
освіти

Постійно, в разі
потреби

Заклади
позашкільної
освіти

Постійно

Створення
власних
сторінок Відділ освіти
Заклади
закладів, окремо гуртків, а також Покровської міської позашкільної
індивідуальні
сторінки
від ради
освіти
керівників гуртків для висвітлення
загальної інформації щодо часу та
графіку роботи, місцезнаходження,
контактів та основних видів
діяльності (висвітлення заходів
тощо);

Постійно

Навчання
та
підвищення
кваліфікації педагогів позашкільної
освіти, спроможних надавати якісні
освітні
послуги
в
сфері
позашкільної освіти.
Приведення штатного розпису
закладів позашкільної освіти до
визначених потреб

За потребою

Тел. (06239) 2-15-94

Відділ освіти
КУ «Центр
Покровської міської професійного
ради
розвитку
педагогічних
працівників»
Відділ освіти
Заклади
Покровської міської позашкільної
ради
освіти

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua

Щорічно
до 01.09.
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Напрям:
Стратегічна ціль:
Оперативна ціль:
Назва проєкту:

Опис проєкту:

Очікувані результати
(продукти проєкту):
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

В. Розвиток інфраструктури міста та дозвілля
СЦ В.2. Створення ефективного безпечного освітнього середовища
рівних можливостей.
ОЦ В.2.6. Популяризація засад здорового способу життя та фізичної
культури
Обладнання спортивних майданчиків
Більшість спортивних ігрових майданчиків, якими облаштовані
навчальні заклади, на жаль, не відповідають санітарно-гігієнічним
вимогам, а іноді знаходяться в аварійному стані. Тому проблема
облаштування таких майданчиків є пріоритетною для шкіл задля
підтримання у дітей здорового способу життя. Найголовніша мета
проєкту – зацікавити дітей різних вікових категорій спортивними
іграми, прививати культуру активного та здорового відпочинку.
Спортивні майданчики повинні бути безпечними, відповідати
стандартам якості. Більше того, вони повинні забезпечити дитині
змістовне і цікаве дозвілля, яке сприятиме її фізичному й розумовому
розвитку, а також соціальній адаптації.
Обладнання спортивних майданчиків на базі ЗЗСО № 2,3, 6,12,
НВК№1, Піщанський ЗЗСО
2022-2025
2022
2000,00

2023

2024

2025

Разом

4000,00

4000,00

2000,00

12000,00

Місцевий бюджет,ЄІБ,підтримка ЮНІСЕФ

Відповідальний:

Відділ освіти Покровської міської ради

Ключові потенційні
учасники проекту:

Відділ освіти Покровської міської ради, заклади загальної середньої
освіти Покровської міської ради
ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ
Основний
виконавець

Перелік заходів
Підготовка інформації про необхідні
технічні, якісні та кількісні
характеристики (завдання на
проєктування)
Виділення необхідних коштів для
тендерних закупівель послуг ремонту
Проведення процедури відкритих торгів

Відділ освіти
Покровської
міської ради
Міська рада
Відділ освіти
Покровської
міської ради

Виконання будівельних робіт на
прилеглій території ЗЗСО

Переможець
торгів

Проведення моніторингу етапів
реалізації проєкту

Відділ освіти
Покровської
міської ради

Тел. (06239) 2-15-94

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua

Співвиконавці
Заклади загальної
середньої освіти
Покровської
міської ради
Відділ освіти
Покровської
міської ради
Заклади загальної
середньої освіти
Покровської
міської ради
Відділ освіти
Покровської
міської ради
Заклади загальної
середньої освіти
Покровської

Термін
виконання

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2024

2022-2024
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Забезпечення інформаційного
супроводу проєкту

Введення в експлуатацію об’єктів

міської ради
Заклади загальної
середньої освіти
Покровської
міської ради
Заклади загальної
середньої освіти
Покровської
міської ради

Відділ освіти
Покровської
міської ради
Відділ освіти
Покровської
міської ради

2022-2024

2023-2025

Напрям:
Стратегічна ціль:

В. Розвиток інфраструктури міста та дозвілля
СЦ В.2. Створення ефективного безпечного освітнього середовища рівних
можливостей.
ОЦ В.2.6. Популяризація засад здорового способу життя та фізичної
Оперативна ціль:
культури
Проведення капітальних ремонтів спортивних залів в закладах ЗЗСО
Назва проєкту:
Спорт - запорука здоров'я, тому заняття фізичною культурою є дуже
важливими як для дітей, так і для дорослих. У школі фізична культура має
вирішальне значення для виховання здорової особистості школяра.
Заняття повинні проводитися в безпечних та комфортних для життя та
Опис проєкту:
здоров`я учнів умовах. На сьогодні спортивні зали цих шкіл потребують
капітального ремонту, який надасть можливість удосконалити уроки
фізичної культури, стимулюватиме організацію змагальної, ігрової та
оздоровчої діяльності дітей, сприятиме розвитку позашкільної спортивної
роботи
Проведення капітального ремонту спортивних залів закладів ЗЗСО№
Очікувані результати
2,3,12,14,15,33,35,НВК №1, Новотроїцький ЗЗСО, Срібненський ЗЗСО,
(продукти проєкту):
Лисівський ЗЗСО.
Період здійснення:
2022-2025
2022
2023
2024
2025
Разом
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
800,00
1200,00
1200,00
1200,00
4400,00
Джерела
Місцевий бюджет, ЄІБ, підтримка ЮНІСЕФ
фінансування:
Відповідальний:

Відділ освіти Покровської міської ради

Ключові потенційні
учасники проєкту:

Відділ освіти Покровської міської ради, заклади загальної середньої
освіти Покровської міської ради
ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ
Основний
виконавець

Перелік заходів
Підготовка інформації про
необхідні технічні, якісні та
кількісні характеристики
(завдання на проєктування)
Виділення необхідних коштів для
тендерних закупівель послуг
ремонту
Тел. (06239) 2-15-94

Співвиконавці

Термін
виконання

Відділ освіти
Покровської
міської ради

Заклади загальної
середньої освіти
Покровської міської ради

Міська рада

Відділ освіти Покровської
2022-2023
міської ради

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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Проведення процедури відкритих
торгів
Виконання будівельних робіт у
приміщенні спортивної зали
Проведення моніторингу етапів
реалізації проєкту
Забезпечення інформаційного
супроводу проєкту
Введення в експлуатацію об’єктів

Напрям:
Стратегічна ціль:
Оперативна ціль:
Назва проекту:

Опис проекту:

Очікувані результати
(продукти проекту):

Тел. (06239) 2-15-94

Відділ освіти
Покровської
міської ради
Переможець
торгів
Відділ освіти
Покровської
міської ради
Відділ освіти
Покровської
міської ради
Відділ освіти
Покровської
міської ради

Заклади загальної
середньої освіти
Покровської міської ради
Відділ освіти Покровської
міської ради
Заклади загальної
середньої освіти
Покровської міської ради
Заклади загальної
середньої освіти
Покровської міської ради
Заклади загальної
середньої освіти
Покровської міської ради

2022-2023
2022-2024
2022-2024

2022-2024

2023-2025

В. Розвиток інфрастуктури міста та дозвілля
СЦ В.2. Доступна якісна загальна освіта та дитяче дозвілля
ОЦ В.2.4. Сучасна освітня інфраструктура
Створення цифрового освітнього середовища
Створення та організація діяльності STEM-лабораторій в
закладах освіти міста за напрямками: робототехніка, адитивні
технології, дослідження в природничих науках, інженерія,
конструювання, основи веб-дизайну, основи веб- технологій,
мультимедія тощо, сприяння розвитку природничо-математичної
освіти (STEM-освіти) як основи конкурентоспроможності та
економічного зростання міста.
1) Освітній:
‒ створені умови для дітей та молоді щодо проведення
навчальної, дослідницької та експериментальної роботи на
сучасному обладнанні;
‒ готовність здобувачів освіти до наукової та науково-технічної
діяльності;
‒ підвищення мотивації учнівської молоді до вивчення
природничо-математичних предметів;
‒ у здобувачів освіти сформовані компетентності для
окреслення та вирішення проблем у сферах інженерії, медицини,
екології, IT, фармацевтики, нанотехнологіях, авто-, авіабудуванні
тощо;
‒ сформованість у освітян та здобувачів освіти навичок медіа- та
інформаційної грамотності, критичного мислення, етики
спілкування в інтернеті, соціальної толерантності;
‒ зростання кількості здобувачів освіти інженерних, ITспеціальностей у ЗВО області через популяризацію цієї сфери
серед учнівської молоді;
‒ рівень цифрової грамотності у освітян та здобувачів освіти
(базовий або вище базового рівня) за методологією оцінки
цифрових навичок, яка застосовується Європейською Комісією,
складає 70%.
2) Економічний:
- підвищення кадрового потенціалу та забезпечення
e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua
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кваліфікованими
кадрами
пріоритетних
галузей
для
економічного зростання міста.
3) Соціальний:
- сприяння розвитку цифрового громадянства, реалізації
активної громадянської позиції щодо залучення до участі в
реалізації соціальних ініціатив за допомогою відповідних
цифрових технологій;
4) Інфраструктурний:
- створення інноваційної освітньої інфраструктури на базі
закладів освіти регіону;
- створення та організація діяльності лабораторій STEM-освіти в
закладах освіти за напрямами: робототехніка, адитивні
технології, інженерія, конструювання, основи вебдизайну,
основи відеотехнологій тощо;
‒ налагодження співпраці з підприємствами, їх асоціаціями
щодо розвитку цифрової освіти.
5) Організаційний та промоційний:
‒ підготований кадровий склад інноваційної освітньої
інфраструктури на базі закладів освіти міста;
‒ організована система моніторингу роботи інноваційної
освітньої інфраструктури на базі закладів освіти міста,
координація їх роботи;
‒ створення партнерської та волонтерської мережі щодо
впровадження STEM-освіти у місті;
- оцінка ефективності впровадження заходів, корегування за
результатами оцінки.
2022 – 2024 рр.

Період здійснення:
Загальна вартість
реалізації, тис. грн.
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:

4 500 000
2022
2023
2024
1 500 000
1 500 000
1 500 000
Кошти субвенції та міського бюджету

Відповідальний:

Відділ освіти Покровської міської ради

Ключові потенційні
учасники проекту:

Заклади освіти, постачальники

Разом
4 500 000

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
Перелік заходів
Придбання обладнання на оснащення
STEM-лабораторій (комплект для 3D
моделювання,
комплект
програмованих електронних модулів
для STEAM, відео та фотостудія для
організації
проектно-технологічної
діяльності) для закладів освіти міста
Розроблення
навчальних
та
методичних
матеріалів
щодо
Тел. (06239) 2-15-94

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін
виконання

Відділ освіти
Покровської міської
ради

Постачальники
обладнання

2022–2024

Відділ освіти
Покровської міської

Заклади освіти

2022–2027
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впровадження STEМ проєктів у
закладах освіти міста
Участь у заходах обласного STEMцентру на базі Донецького обласного
інститут післядипломної педагогічної
освіти
Підвищення кваліфікації освітян щодо
впровадження STEM освіти в закладах
освіти міста
Участі в щорічному регіональному
конкурсі «Школа Техно», фестивалі з
робототехніки "RoboSmart Dn.Ua",
регіональному форумі «Наука. Бізнес.
Інновації», інформаційній платформі
«Donetsk Smart Region»
Здійснення організаційно-методичного
супроводу щодо популяризації досвіду
роботи закладів освіти, які беруть
участь у реалізації інноваційних
освітніх
проєктах та в дослідноекспериментальних
роботах
міжнародного,
всеукраїнського,
регіонального, міського рівнів з
цифрової освіти
Проведення інформаційних, освітніх
заходів
(тематичних
форумів,
конференцій, панельних дискусій,
круглих столів, семінарів тощо) за
підтримки соціально відповідального
бізнесу;
Розроблення планів освітніх заходів,
положень для участі у фестиваліконкурсі або веб-конкурсі, вимог до
конкурсних робіт/ творчих номерів,
критеріїв оцінювання конкурсних
робіт / творчих проєктів, анкет та
проведення
вебанкетування для
учасників конкурсів
Проведення
щорічного
конкурсу
проєктів
та
освітніх
заходів
спрямованих на:
- запровадження в закладах освіти
моделей
використання
техніки
COW (Computers on Wheels) та
BYOD (bring your own device»);
- практичне розв’язання місцевих
проблем (цифрової грамотності
населення;
- цифрової комунікації;
системотехнічного супроводу цифрових
комунікацій
та
цифрової
інфраструктури)
Тел. (06239) 2-15-94

ради

Заклади освіти

Спеціалісти
обласного
STEM-центру

2022–2027

Відділ освіти
Покровської міської
ради

ДонОБЛІППО,
ЦПРПП

2022–2027

Заклади освіти

Спеціалісти
обласного
STEM-центру

2022–2027

Відділ освіти
Покровської міської
ради

Заклади освіти

2022–2027

Відділ освіти
Покровської міської
ради

Заклади освіти

2022–2027

Відділ освіти
Покровської міської
ради

Заклади освіти

2022–2027

Відділ освіти
Покровської міської
ради

Заклади освіти

2022–2027

e-mail: gorono@pokrovsk-raga.gov.ua

108

Стратегія розвитку освіти

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

У ході моніторингу Стратегії вирішуватиметься ціла низка завдань: контроль за
реалізацією Стратегії в цілому; оцінювання ступеня досягнення прогресу за
стратегічними цілями, просування до операційних цілей; аналіз інформації щодо змін
зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку сфери освіти громади для уточнення та
корегування (актуалізації) цілей Стратегії; підтримка в робочому стані органів та
структури стратегічного планування.
На основі моніторингу Стратегії здійснюватиметься оцінка необхідності
уточнення чи перегляду окремих елементів Стратегії у світлі нових тенденцій і
обставин, що можуть виникати, та впливу зовнішніх і внутрішніх факторів.
Розроблена Стратегія розвитку сфери освіти Покровської ТГ на період до 2027
року відповідає принципам, пріоритетам, стратегічним цілям та положеннями
Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року та Стратегії розвитку
Донецької області до 2027 року.

Тел. (06239) 2-15-94
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