УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
( сімнадцята сесія сьомого скликання )
22 грудня 2017 року
смт Куликівка

№ 221

Про Районну програму «Вчитель»
на 2018-2020 роки

З метою визначення невідкладних і перспективних заходів щодо
реалізації основних напрямів модернізації системи освіти з урахуванням вимог
сучасного інформаційно-технологічного суспільства, забезпечення економічних
і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та
утвердження їх високого соціального статусу в суспільстві, відповідно до
Закону України «Про освіту» та керуючись пунктом 16 частини першої статті
43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Затвердити Районну програму «Вчитель» на 2018-2020 роки (далі Програма), що додається.
2. Районній державній адміністрації:
2.1. Забезпечити організацію виконання Програми;
2.2. В районних бюджетах на 2018-2020 роки передбачати фінансування
видатків на виконання заходів Програми у межах фінансових можливостей
відповідного бюджету.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з гуманітарних питань.
Заступник голови
районної ради

Ю.Г. Крепосний

СХВАЛЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
від 18 грудня 2017 року № 646

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сімнадцятої сесії
районної ради сьомого скликання
від 22 грудня 2017 року № 221

РАЙОННА

ПРОГРАМА

«Вчитель» на 2018-2020 роки

смт Куликівка
2017 рік

ПАСПОРТ
Районної програми «Вчитель» на 2018-2020 роки
1.

Ініціатор розроблення
Програми

2.

Дата, номер і назва
документа органу
виконавчої влади про
розроблення Програми

3.

Розробник Програми

4.

Відповідальний виконавець
Програми

Куликівська
районна
державна
адміністрація
Закони України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про місцеве
самоврядування в Україні», Укази
Президента України від 25.06.2013 року
№344/2013 «Національна
стратегія розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року, №927/2010 «Про
заходи щодо розвитку системи виявлення
та підтримки обдарованих і талановитих
дітей та молоді»
Відділ освіти Куликівської
державної адміністрації
Відділ освіти Куликівської
державної адміністрації

районної

Відділ освіти районної державної
адміністрації, загальноосвітні навчальні
заклади

5.

Учасники Програми

6.

Термін реалізації Програми

2018 – 2020 роки

7.

Загальний орієнтовний
обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми (тис. грн), всього

317,6

у тому числі:
Кошти районного бюджету,
тис. грн

317,6

7.1.

районної

Загальна частина
Освіта є пріоритетною сферою у соціально-економічному, духовному й
культурному розвитку Української держави. Ключова роль у системі освіти
належить учителю. Саме через діяльність педагога реалізується державна
політика, спрямована на зміцнення інтелектуального й духовного потенціалу
нації, розвиток вітчизняної науки і техніки, збереження і примноження
культурної спадщини.
Напрями державної політики у сфері освіти визначено Конституцією
України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
позашкільну освіту», відповідними актами Президента України та Кабінету
Міністрів України, на районному рівні – розпорядчими документами
Куликівської районної державної адміністрації, рішеннями Куликівської
районної ради та Куликівської селищної ради.
Процес децентралізації в Україні передбачає реформування всіх сфер
життя місцевих громад. Одним із найбільших секторів публічних послуг, якими
користується населення, починаючи з рівня окремої громади, є освіта. У рамках
децентралізації повноважень центральних органів влади Урядом унесено зміни
у порядок створення освітніх округів, а також визначено умови функціонування
загальноосвітніх навчальних закладів.
На жаль, не подолано вплив негативних чинників, що спричиняють відтік
висококваліфікованих педагогічних працівників до інших сфер. З кожним
роком стає відчутнішою нестача вчителів, вихователів та інших педагогічних
працівників. Професія вчителя втрачає престиж. Існує невідповідність між
суспільною роллю й соціальним статусом педагога.
Відчутними є також негативні соціальні наслідки, пов'язані зі
зменшенням у навчальних закладах питомої ваги педагогів-чоловіків. Особливо
це стосується керівного складу навчальних закладів комунальної форми
власності.
Реформа освіти – одна з фундаментальних змін сьогодення. З вересня
2017 року учні 5-9 класів навчаються за оновленими навчальними
програмами. Оновлення програм здійснювалось за принципом «від
предметоцентризму до дитиноцентризму». Оновлення програм 5-9 класів
сприятиме формуванню ключових компетентностей школярів, таких, як:
спілкування державною та іноземними мовами, математичної компетентності,
компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрової
компетентності, умінню вчитися впродовж життя, ініціативності й
підприємливості, соціальної та громадянської компетентності тощо.
З 1 вересня 2018 року за новим Державним стандартом початкової освіти
навчатимуться всі першокласники. Нова школа працюватиме на засадах
«педагогіки партнерства». Місія нової української школи – допомогти
розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на
основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

Успішна реалізація Державних стандартів залежить головним чином від
учителя, його компетентності, ерудиції, уміння володіти найсучаснішими
формами й методами організації навчально-виховного процесу.
Районна програма «Вчитель» спрямована на розв'язання проблем,
пов'язаних з підготовкою, професійною діяльністю педагогічних працівників,
на забезпечення гарантованої державної підтримки у цій сфері.
Мета Програми
Метою Програми «Вчитель» на 2018-2020 роки є визначення
невідкладних і перспективних заходів щодо реалізації основних напрямів
модернізації системи освіти з урахуванням вимог сучасного інформаційнотехнологічного суспільства, забезпечення економічних і соціальних гарантій
професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їх
високого соціального статусу в суспільстві.
Завдання Програми
1. Оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів.
2. Модернізація системи підготовки педагогічних працівників.
3. Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників .
4. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері освіти.
5. Підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства.
6. Збереження та зміцнення матеріально-технічної бази навчальних
закладів, забезпечення їх фінансування.
7. Підвищення рівня соціально-економічного забезпечення підготовки
педагогічних працівників, їх професійної діяльності та післядипломної освіти.
8. Поліпшення забезпечення
навчальних закладів, районного
методичного кабінету науково-методичними матеріалами, оснащення їх
навчально-комп’ютерними комплексами.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:
- науково обґрунтоване довгострокове прогнозування потреби у педагогічних і
науково-педагогічних працівниках;
- стабілізацію кадрового складу дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів;
- розроблення та впровадження нового механізму відбору обдарованої молоді
для одержання педагогічної спеціальності;
- оновлення змісту підготовки педагогічних працівників, системи неперервної
педагогічної освіти протягом усього життя з урахуванням вимог сучасного
інформаційно-технологічного суспільства;
- створення діяльнісно-орієнтованої системи професійної підготовки вчителів;

- комп'ютеризацію навчальних закладів, оснащення їх телекомунікаційними
засобами та впровадження сучасних педагогічних технологій;
- підвищення професійного рівня педагогічних працівників;
- підвищення престижу педагогічної професії у суспільстві та утвердження
високого соціального статусу вчителя;
- поліпшення соціально-економічного становища вчителів, морального й
матеріального стимулювання їх професійної діяльності.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету у межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік по
галузі «Освіта», позабюджетних коштів та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.
Напрямки видатків на реалізацію Програми представлено в таблиці
«Основні завдання і заходи з виконання Районної програми «Вчитель» на 20182020 роки».
Головним розпорядником коштів за Програмою є відділ освіти районної
державної адміністрації.
Координація та контроль за реалізацією Програми
Координація та контроль за виконанням заходів Програми покладається
на районну державну адміністрацію та постійну комісію районної ради з
гуманітарних питань.

Основні завдання і заходи з виконання
Районної програми «Вчитель» на 2018-2020 роки
Найменування завдання

Найменування показників
та їх кількість
Всього

2018 2019

Виконавець
заходу

Джерела
фінансуван
ня

забезпечити щорічне
формування державного
замовлення на підготовку
педагогічних працівників у
вищих навчальних закладах

Відділ освіти

Фінансуван
ня не
потребує

проведення анкетування та
діагностування педагогічних
працівників

Відділ освіти

Найменування заходу
2020

Визначити на період до 2020
року потребу в педагогічних
кадрах для дошкільних,
загальноосвітніх,
позашкільних навчальних
закладів
Провести моніторинг якості
Кількість
6
2
2
2
підготовки педагогічних
моніторингів
працівників, їх соціальнопедагогічної адаптації та
подальшого професійного
становлення
Поліпшення матеріально-технічної та методичної бази навчальних закладів та
районного методичного кабінету:
кількість
2
1
1
методичних
кабінетів, що
будуть оснащені
мультимедійними комплексами
кількість
11
5
4
2
навчальних
закладів, що
будуть
підключені до
швидкісного
Інтернету
Підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного
забезпечення навчальних закладів та районного методичного кабінету шляхом:

районної
державної
адміністрації

районної
державної
адміністрації

оснащення методичних
кабінетів ЗНЗ
мультимедійним комплексом

Відділ освіти

підключення навчальних
закладів до швидкісного
Інтернету
(встановлення модемів,

Відділ освіти

оплата інтернет зв’язку)

Прогнозований обсяг
фінансових ресурсів
тис. грн
Всього
-

2018
-

2019
-

2020
-

-

-

-

-

178,6

25,0

77,0

76,6

Місцевий
бюджет

90,0

-

45,0

45,0

Місцевий
бюджет

88,6

Фінансуван
ня не
потребує

районної
державної
адміністрації

районної
державної
адміністрації

*всього коштів по заходах
67,0

10,0

8,0

4,00

3,0

2,4

1,2

12,0

21,6

26,4

25,0

32,0

31,6

20,0

22,8

24,2

7

Найменування завдання

Найменування показників
та їх кількість

придбання наукової та
навчально-методичної
літератури для навчальних
закладів та районного
методичного кабінету

кількість екземплярів навчально-методичної
літератури,
науково-методичної фахової
преси, одиниць

Поповнення фондів навчальної літератури на електронних носіях в районному
методичному кабінеті та
навчальних закладах
вивчення, узагальнення та
поширення кращого досвіду
роботи педагогічних
працівників

кількість
електронних
засобів
навчального
призначення
кількість
навчальних
закладів, у яких
вивчатиметься
досвід роботи
Кількість
навчальнометодичних
посібників
Кількість
педагогічних
конкурсів

Розроблення методичних та
навчально – методичних
посібників для навчальних
закладів

Всього
234

80

10

2018 2019
78
78

20

5

30

2

2020
78

30

3

10

3

3

4

7

2

3

2

Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим
столом:
кількість
11
3
4
4
семінарівконференцій та
круглих столів
кількість
семінарівпрактикумів

94

38

30

Виконавець
заходу

Джерела
фінансуван
ня

забезпечення придбання
наукової та навчальнометодичної літератури ,
підписки фахових видань для
навчальних закладів та
районного методичного
кабінету

Відділ освіти

Місцевий
бюджет

забезпечення придбанням
електронних носіїв

Відділ освіти

Найменування заходу

26

вивчення та поширення
кращого досвіду роботи
педагогічних працівників

Розроблення методичних та
навчально – методичних
посібників для навчальних
закладів
проведення конкурсів
педагогічної майстерності та
науково-методичних
розробок
проведення семінарівпрактикумів з питань
позашкільної освіти

Прогнозований обсяг
фінансових ресурсів
тис. грн
Всього
59,0

2018
18,0

2019
20,0

2020
21,0

Місцевий
бюджет

4,0

1,0

1,5

1,5

Фінансуван
ня не
потребує

-

-

-

-

Місцевий
бюджет

2,0

0,5

0,5

1,0

Місцевий
бюджет

2,0

0,5

0,8

0,7

6,0

2,0

2,0

2,0

районної
державної
адміністрації.

районної
державної
адміністрації.
Відділ освіти
районної
державної
адміністрації
Відділ освіти
райдержадміні
страції,
Відділ освіти
райдержадміні
страції

Відділ освіти
районної
державної
адміністрації

Місцевий
бюджет

3,0

1,0

1,0

1,0

Відділ освіти
районної
державної
адміністрації

Місцевий
бюджет

3,0

1,0

1,0

1,0
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Найменування показників
та їх кількість

Найменування завдання

Всього

2018 2019

Найменування заходу

Виконавець
заходу

Джерела
фінансуван
ня

2020

Підтримка педагогічних працівників:
Відзначення педагогічних
працівників, які підготували
переможців, призерів
обласних та Всеукраїнських
конкурсів, олімпіад, змагань

Відзначення педагогічних
працівників, які брали участь
в педагогічних конкурсах

Відзначення педагогічних
працівників державними та
відомчими нагородами

Кількість премій

Кількість премій

Кількість відзнак

36

15

75

12

5

25

12

5

25

12

5

25

Виплати премій педагогічним
працівникам, які підготували
переможців, призерів:
обласних
(диплом І ст.
диплом ІІ ст.,
диплом ІІІ ст.),
Всеукраїнських
(диплом І ст.,
диплом ІІ ст.,
диплом ІІІ ст.).
конкурсів, МАНУ, олімпіад,
змагань
Виплати премій педагогічним
працівникам, які стали
переможцями:
районного,
обласного та
Всеукраїнського рівнів,
лауреатами обласного та
Всеукраїнського рівнів
Виплата грошової премії до
відомчої нагороди

Відділ освіти
райдержадміні
страції

Відділ освіти
райдержадміні
страції

Відділ освіти
райдержадміні
страції

Всього

Начальник відділу освіти
районної державної адміністрації

Місцевий
бюджет

Місцевий
бюджет

Місцевий
бюджет

Прогнозований обсяг
фінансових ресурсів
тис. грн
Всього
66,0

2018
22,0

2019
22,0

2020
22,0

27,0

9,0

9,0

9,0

1,5
1,0
0,5

1,5
1,0
0,5

1,5
1,0
0,5

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

30,0

10,0

10,0

10,0

9,0

1,0
2,0
3,0
1,5
2,5
3,0

1,0
2,0
3,0
1,5
2,5
3,0

1,0
2,0
3,0
1,5
2,5
3,0

317,6

69,0

123,8

124,8

Л.П. Анюховська
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