
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 
Н А К А З 

 
01 квітня  2014 року            м.Здолбунів                      № 74 
 
 
Про затвердження рішення колегії 

відділу освіти Здолбунівської 

районної державної адміністрації 

 

 Керуючись Положенням про колегію відділу освіти Здолбунівської 

районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 14 березня  2007 року № 108,  

наказую: 

1. Затвердити рішення колегії відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації від 26 березня 2014 року, що додаються. 

2. Контроль за виконанням даного наказу та рішень колегії залишаю за собою. 

 
 
 
В.О.НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ                                          А.ДЕМЕДЮК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Затверджено 

наказ  відділу  освіти  
Здолбунівської районної  
державної  адміністрації 

01.04.2014. № 74 
 

Рішення  
колегії відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації  

 
26 березня 2014 року протокол  № 1 
 
Про забезпечення умов для здобуття  
повної загальної середньої освіти в  
формах індивідуального та  інклюзивного  
навчання, співпраця із закладами охорони  
здоров’я щодо оформлення індивідуального  
навчання та дотримання Положення про  
індивідуальну форму навчання  
в загальноосвітніх навчальних закладах  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача психолого-медико-

педагогічною консультацією Никитюк Тетяни Миколаївни  «Про забезпечення 
умов для здобуття повної загальної середньої освіти в формах індивідуального 
та  інклюзивного навчання, співпраця із закладами охорони здоров’я щодо 
оформлення індивідуального навчання та дотримання Положення про 
індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», 
колегія 

  УХВАЛЮЄ: 
 

1. Інформацію завідувача психолого-медико-педагогічною консультацією 
Никитюк Тетяни Миколаївни «Про забезпечення умов для здобуття повної 
загальної середньої освіти в формах індивідуального та інклюзивного 
навчання, співпраця із закладами охорони здоров’я щодо оформлення 
індивідуального навчання та дотримання Положення про індивідуальну форму 
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» взяти до уваги. 

 
2.Відділу освіти райдержадміністрації: 

2.1  Забезпечити підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх 
навчальних закладів з урахуванням вимог нормативних документів, зокрема, за 
тематикою з основ колекційної педагогіки. 

2014-2015 роки 
2.2 Забезпечити  підручниками, необхідною методичною та матеріально-

технічною підтримкою загальноосвітні навчальні заклади для впровадження 
інклюзивної освіти, індивідуальної форми навчання. 

Постійно 



2.3 Ввести ставки вчителів-логопедів, олігофренопедагогів, 
сурдопедагогів, тифлопедагогів у загальноосвітніх закладах І-ІІІ ступенів і 
дошкільних навчальних закладах та асистента вчителя в класах інклюзивного 
навчання. 

По мірі фінансуванння 
 
3. Керівникам навчальних закладів: 
3.1   В закладах освіти району створити та щорічно поновлювати 

діагностичні картки, банки даних про дітей з особливими потребами. 
До 25 вересня щорічно 

3.2   Тримати на контролі, вивчати та заслуховувати на засіданнях 
педагогічних рад питання про навчання дітей з особливими освітніми 
потребами. 

Постійно  
3.3   В роботі  з учнями, які мають вади фізичного та (або) психічного 

розвитку звертати увагу на корекційну спрямованість навчально-виховного 
процесу.  

Постійно 
3.4  Залучати  до участі у виховних загальношкільних та класних заходах, 

гурткової роботи учнів, що навчаються на індивідуальній та інклюзивній формі 
навчання за заявою батьків. 

Постійно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Затверджено 
наказ  відділу  освіти  

Здолбунівської районної  
державної  адміністрації 

01.04.2014. № 74 
 

Рішення  
колегії відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації  

26 березня 2014 року протокол  № 1 
 
Про стан навчання основ здоров’я  
у навчальних закладах району 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста Рудько І.М. 
«Про стан навчання основ здоров’я у навчальних закладах району», колегія  

  УХВАЛЮЄ: 
 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу освіти райдержадміністрації 
Рудько І.М. «Про підсумки вивчення стану основ здоров’я та  рівня навчальних  
досягнень учнів з предмету  у загальноосвітніх навчальних закладах  району» 
взяти до уваги. 
  
1. Головному спеціалісту відділу освіти райдержадміністрації з 
відповідними посадовими обов’язками забезпечити належний контроль за 
виконанням рекомендацій щодо результатів перевірки стану навчання основ 
здоров’я під час атестації навчальних закладів, інспекторсько-методичних днів, 
тематичних перевірок. 
                                                                                                        Згідно з планом 
2. Районному методичному кабінету: 
2.1. Розглянути питання формування фахової компетентності вчителів основ 
здоров’я. 
                                                                                                Протягом 2014 року 
2.2. Обговорити питання вдосконалення навчального процесу, вимоги до 
формування компетентностей учнів з основ здоров’я.  
                                                                                                Протягом 2014 року 
2.3. На засіданні методоб’єднань розглянути питання впровадження вчителями 
сучасних інноваційних педагогічних технологій. 
                                                                                                                  Постійно 
2.4. При плануванні роботи методичних підрозділів враховувати запити 
вчителів відповідно до аналізу діагностичних анкет. 
 
3.Директорам загальноосвітніх навчальних закладів району: 
3.1. Здійснювати систематичний контроль за станом навчання та виховання  з 
основ здоров’я  у загальноосвітніх навчальних закладах,  виконанням 
управлінських рішень Міністерства освіти і науки України,  управління освіти і 



науки Рівненської облдержадміністрації, відділу освіти Здолбунівської 
райдержадміністрації, виконанням рекомендацій Рівненського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, районного методичного 
кабінету.                                                                                       
3.2. Звернути увагу відповідальним (заступникам директорів) за стан навчання 
та виховання з основ здоров’я на актуальність та пріоритетність завдань  освіти 
у науково-методичних  проблемних темах учителів основ здоров’я.  

До 01.09.2014  
3.3. Сприяти забезпеченню вчителів основ здоров’я навчальними кабінетами, 
збагаченням їх матеріально-технічної бази з метою покращення якості 
навчального процесу, поповнити навчальні кабінети необхідним обладнанням 
та матеріалами. 

                                                                                          До 01.09.2014 
3.4. Приділяти більше уваги такій формі контролю як відвідування уроків та 
проведення глибокого  аналізу їх змісту.   

 Постійно 
3.5. Враховувати наявність відповідної фахової освіти вчителів під час 
розподілу навантаження годин з метою покращення якості викладання 
предмету. 

До 01.09.2014 
4.Учителям основ здоров’я: 
4.1 Проводити цілеспрямовану роботу щодо оновлення й поповнення 
навчально-матеріальної бази з предмета. 
                                                                                                              Постійно 
4.2. Удосконалювати методику вивчення програмового матеріалу шляхом 
упровадження інноваційних технологій навчання.  
                                                                                                               Постійно 
4.3.  Активно використовувати на уроках основ здоров’я інтерактивні методи 
навчання, які дозволяють сприяти формуванню соціокультурних, 
здоров’язберігаючих, загальнокультурних компетентностей. 
                                                                                                               Постійно 
4.4. При проведенні всіх форм навчальної діяльності дотримуватись основних 
принципів навчання: гуманізму, науковості, відповідності віковим 
особливостям дитини, індивідуалізації, диференціації, наочності . 
                                                                                                                 Постійно 
4.5. Активізувати роботу з обдарованими  учнями. 
                                                                                                                 Постійно 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Затверджено 
наказ  відділу  освіти  

Здолбунівської районної  
державної  адміністрації 

01.04.2014. № 74 
 

Рішення  
колегії відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації  

26 березня 2014 року протокол  № 1 
 
Про стан виконання рішень колегій  
відділу освіти райдержадміністрації, 
 які перебували  на контролі в 2013 році 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу 

освіти райдержадміністрації Вітень З.В. «Про стан виконання рішень колегій 
відділу освіти, які перебували  на контролі в 2013 році», колегія  

  УХВАЛЮЄ: 
1. Залишити на контролі : 
-  п. 2.5. рішення колегії від 25.03.2013 №1 «Виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 12.04. 2000 № 646 "Про затвердження 
Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку" . 

Постійно 
- п.1.1. рішення колегії від  24.12.2013, протокол №4,  «Про стан 
виконання Закону України «Про звернення громадян» (забезпечити неухильне 
дотримання працівниками вимог Закону України „Про звернення громадян”). 

Постійно 
– п.2. рішення колегії від 26.06.2013 №2  «Забезпечити організацію харчування в 
навчальних закладах району. 

Постійно 
- п. 3. рішення колегії від 26.09.2013, протокол №3 «Про підготовку 
освітньої галузі району до нового навчального року та опалювального сезону», 
а саме:  

- оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки в усіх 
дошкільних, позашкільних та навчальних закладах. 

протягом 2014 року 
 

- забезпечити комплектування дошкільних, позашкільних та  навчальних 
закладів необхідною кількістю вогнегасників згідно п. 6.4.9., п. 6.4.11., додатку 
2 п.7, п.8 Правил пожежної безпеки України та направити на технічне 
обслуговування. 

До 15 жовтня 2014 року 
 

- вжити заходів щодо облаштування в усіх загальноосвітніх навчальних 
закладах внутрішніх туалетів. 



По мірі фінансування 
- п. 2.3. рішення колегії від 26.09.3013 «Організаторська робота керівників 
дошкільних навчальних закладів по втіленню в життя Закону України “Про 
дошкільну освіту” та Програми розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки», 
а саме: «передбачити та збільшити кошти на харчування дітей з метою 
забезпечення дотримання норм відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України  від 22.11. 2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у 
навчальних і оздоровчих закладах». 

По мірі фінансування 
 
- п. 2. рішення колегії від 26.09.3013 «Про роботу шкільних бібліотек, стан 
переплати фахових видань, інформатизації бібліотечного обслуговування в 
частині «відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації клопотати до 
органів самоврядування та виконавчої влади щодо роз’єднання публічно-
шкільних бібліотек у окремі структури шкільної та сільської бібліотек» 

До 01 вересня 2014 року 
 

2. Дирекціям Мізоцького навчально-виховного комплексу “загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів –ліцей», Копитківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів,  дошкільного навчального закладу “Сонечко” Копитківської сільської 
ради, Маломощаницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Ільпінської 
загальноосвітньої школи І ступеня, Мізоцького будинку школярів та молоді, 
Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6, забезпечити 
виконання пропозицій, викладених у актах атестаційної експертизи закладів. 

Згідно до вказаних термінів 
 

3. Всі інші прийняті рішення колегій, прийняті  протягом 2013 року,  
зняти з контролю. 

 
 
 
 

 

 


