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П А С П О Р Т 

Програми розвитку освіти Музиківської сільської 
територіальної громади «Освітній простір» на 2023 рік 

 

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

 

Розробник Програми Відділ освіти та гуманітарного розвитку 
Відповідальний виконавець 
Програми 

Відділ освіти та гуманітарного розвитку 

Учасники Програми Відділ освіти та гуманітарного розвитку, заклади 
освіти 

Термін виконання Програми 2023 рік 
Перелік розділів, які буде 
реалізовано в межах цієї 
Програми 

1. Дошкільна освіта 
2. Загальна середня освіта 
3. Навчання дітей з особливими освітніми 
потребами 



 
 

І. Мета Програми 

Програма розвитку освіти Музиківської сільської територіальної 
громади на 2023 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції 
України, Конвенції «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», 
«Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов 
Кабінету Міністрів України з питань освіти, документів Міністерства освіти і 
науки України. Програма розроблена з метою забезпечення конституційного 
права громадян на здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої 
освіти, оптимізації мережі закладів освіти, покращення матеріально- 
технічного та фінансового забезпечення закладів освіти міської ради, 
створення умов для всебічного розвитку людини як особистості та найвищої 
цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 
здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 
компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого 
суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 
суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, 
творчого, культурного потенціалу. 

ІІ. Завдання Програми: 

Для досягнення мети програми необхідно виконати такі завдання: 

1. Модернізувати систему освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 
галузі та місцевих потреб. Удосконалювати зміст освіти відповідно до 
державних стандартів дошкільної, загальної середньої освіти, впроваджувати 
сучасні педагогічні технології, сприяти підвищенню якості знань учнів. 

2. Сприяти створенню у закладах освіти умов, які відповідають сучасним 
вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне проведення освітнього 
процесу. 

3. Забезпечити психолого-педагогічний, медичний та методичний супровід 
освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО), закладах 
дошкільної освіти (ЗДО). 

4. Розвивати мережу ЗДО та ЗЗСО відповідно до демографічної ситуації. 

5. Сприяти досягненню нової сучасної якості дошкільної, загальної середньої, 
освіти: дошкільної освіти відповідно до запитів та можливостей дошкільнят, а 
учнів - максимальне наближення навчання і виховання кожного здобувача 
освіти до їх здібностей та особливостей розвитку. 



6. Забезпечити підвезення учасників освітнього процесу до місць навчання і 
додому. 

7. Забезпечити участь учнів (вихованців), педагогічних працівників у 
місцевих, обласних, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, фестивалях, 
конкурсах, змаганнях, виставках, конференціях тощо. 

8. Забезпечити розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, 
матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожному закладі 
загальної середньої освіти; забезпечення широкого доступу до інформаційних 
ресурсів Інтернету. 

9. Підвищити рівень організації роботи щодо зміцнення здоров’я учасників 
освітнього процесу, забезпечити ефективність фізкультурнооздоровчої 
роботи. 

10. Забезпечити необхідну психолого-педагогічну підтримку дітей з 
особливими освітніми потребами. 

11. Створити сприятливі умови для пошуку, виявлення та підтримки 
обдарованих дітей, розвитку їх творчих здібностей 

ІІІ. Очікувані результати Програми 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити перехід освітньої 
галузі на якісно новий  рівень, що сприятиме: 

- створенню цілісного освітнього середовища, яке надасть широкі можливості 
кожному здобувачу освіти, вихованцю реалізувати власні освітні потреби; 

- створенню ефективних освітніх систем у кожному окремому закладі з 
урахуванням вимог сучасного суспільства, надання кожній дитині можливості 
повноцінного розвитку; 

- формуванню достатньої життєвої компетенції та конкурентної спроможності 
випускників закладів освіти на ринку праці; 

- вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати 
активну громадянську позицію; 

- створенню умов для використання новітніх технологій та вивільнення 
творчої складової в діяльності педагога; 

- забезпеченню рівних можливостей в освітньому просторі випускників 
закладів освіти Музиківської громади; 

- формуванню свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я 
інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищенню рівня 
фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО, ЗЗСО; 



- забезпеченню результативності у наданні необхідної психолого-педагогічної 
підтримки дітей з особливими освітніми потребами; 

 

ІV. Джерела фінансування та строк виконання Програми 

Фінансування Програми здійснюється в межах субвенцій з державного 
та обласного бюджетів на виконання державних, обласних програм у галузі 
освіти, місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання 
проекту місцевого бюджету Музиківської сільської ради у межах 
прогнозованих показників, доведених на галузь «Освіта». 



Додаток до Програми 
 
 

Заходи 

щодо виконання Програми розвитку освіти 

Музиківської сільської територіальної громади 

№ 
п/п 

Заходи Виконавці Термін 
виконання 

 І. Рівний доступ до якісної освіти   
1 Забезпечувати умови рівної доступності до 

здобуття якісної, повноцінної, сучасної 
освіти для населення Музиківської сільської 
територіальної громади, що відповідає 
актуальним і перспективним запитам 
особистості, суспільства і держави, 
міжнародним критеріям. 

Відділ освіти та 
гуманітарного 
розвитку, 
керівники 
освітніх закладів 

Постійно 

2 Розвивати мережу ЗЗСО та ЗДО з 
урахуванням демографічних, економічних, 
соціальних перспектив та аналізу 
контингенту учнів. 

Відділ освіти та 
гуманітарного 
розвитку, 
керівники 
освітніх закладів 

2023-2024 н.р. 

3 Забезпечити планомірну реконструкцію 
інфраструктури освіти: розвиток 
дистанційної, змішаної, мережевої освіти; 
індивідуальної, екстернатної, сімейної 
форми навчання; педагогічного патронажу, 

Відділ освіти та 
гуманітарного 
розвитку, 
керівники 
освітніх закладів 

2023 рік 

4 Забезпечити широке використання 
інформаційних ресурсів Інтернету в 
освітньому процесі ЗЗСО та ЗДО. 

Керівники 
освітніх закладів 

Постійно 

5 Сприяти в задоволенні потреб дітей, їх 
батьків та громади щодо здобуття 
дошкільної освіти за рахунок 
функціонування, відкриття додаткових груп 
та реконструкції ЗДО 

Відділ освіти та 
гуманітарного 
розвитку 

2023 рік 

6 Формувати у ЗЗСО середовище, сприятливе 
для збереження здоров′я та забезпечення 
здорового способу життя здобувачів освіти 

Керівники 
закладів 

Постійно 

7 Забезпечити фаховий психолого- 
педагогічний супровід дітей з особливими 
освітніми потребами у закладах дошкільної 

Відділ освіти та 
гуманітарного 
розвитку, 

Постійно 



 та загальної середньої освіти з інклюзивним 
навчанням 

керівники 
освітніх закладів 

 

8 Забезпечити пріоритетність системи 
пошуку, навчання, виховання і підтримки 
обдарованих учнів через роботу у МАН, 
участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, 
тощо. 

Керівники 
закладів 
загальної 
середньої освіти 

Протягом 
навчального 
року 

9 Сприяти підготовці учнів до зовнішнього 
незалежного оцінювання через систему 
шкільних факультативів, організацію 
пробного ЗНО. 

Відділ освіти та 
гуманітарного 
розвитку, 
керівники 
освітніх закладів 

ІІ семестр 
2022-2023 н.р. 

 ІІ. Соціальний захист учасників 
освітнього процесу 

  

1 Забезпечити безкоштовне підвезення учнів 
та вихованців до місця навчання і додому. 

Музиківська СТГ Протягом 
навчального 
року 

2 Забезпечити якісне медичне 
обслуговування учнів і вчителів, 
дошкільнят і вихователів та інших 
працівників закладів згідно з чинним 
законодавством. 

Музиківська СТГ 2023 рік 

3 Створити належні умови для здобуття 
якісної освіти дітьми - сиротами, дітьми, 
позбавленими батьківського піклування, 
дітьми з особливими освітніми потребами, 
їх соціальної адаптації. 

Керівники 
закладів освіти 

Постійно 

4 Виплачувати: 
-педагогічним працівникам грошову 
винагороду за сумлінну працю та зразкове 
виконання посадових обов’язків (до Дня 
працівників освіти, до Дня дошкільника); 
-одноразові грошові винагороди 
переможцям ІІ, ІІІ і ІV етапів учнівських 
предметних олімпіад та ІІ і ІІІ етапів 
конкурсу-захисту   науково- 
дослідницькихробіт учнів-членів МАН, 
переможцям змагань; 
-одноразову грошову винагороду вчителям, 
які здійснювали їхню підготовку. 

Музиківська СТГ 2022-2023 н.р. 

5 Створити умови для гарячого харчування 
учнів закладів освіти та забезпечити 
безкоштовним харчуванням дітей пільгових 

Музиківська СТГ Протягом 
навчального 
року 



 категорій. Сприяти забезпеченню 
безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів 

  

6 Забезпечити фаховий психолого- 
педагогічний супровід дітей соціально 
незахищених категорій 

Відділ освіти та 
гуманітарного 
розвитку, 
керівники 
закладів освіти, 
психологи, 
соц.педагоги. 

Постійно 

8 Забезпечити вихованців ЗДО якісним 
харчуванням. В оздоровчий період 
поповнювати раціон соками та фруктами. 

Керівники ЗДО Оздоровчий 
період 

9 Забезпечити оздоровлення школярів у літніх 
таборах, в першу чергу дітей соціально 
незахищених категорій, роботу 
пришкільних таборів відпочинку. 

Віддділ освіти та 
гуманітарного 
розвитку, 
керівники ЗЗСО 

Оздоровчий 
період 

 ІІІ. Матеріально-технічна та навчально- 
методична база освітніх закладів 

  

1 Забезпечити участь закладів освіти у 
проектній діяльності державних та 
недержавних програм, на отримання 
міжнародних грантів. Щорічно у бюджеті 
Музиківської СТГ передбачати кошти для 
проведення реконструкції, капітального, 
поточного ремонтів закладів освіти, 
зміцнення їхньої матеріально-технічної та 
навчально-методичної бази, виконання 
освітянських програм 

Музиківська 
СТГ, відділ 
освіти та 
гуманітарного 
розвитку, 
керівники 
закладів освіти 

Протягом 
року 

2 Забезпечувати ЗДО, ЗЗСО сучасними 
меблями відповідно до санітарно- 
гігієнічних та естетичних вимог, створити 
сприятливі та комфортні умови для 
організації освітнього процесу. 

Музиківська 
СТГ, відділ 
освіти та 
гуманітарного 
розвитку, 
керівники 
закладів освіти 

2023 рік 

3 Передбачати кошти для створення 
предметно-розвивального середовища у 
ЗЗСО, відповідно до Концепції «Нова 
українська школа» та групах ЗДО 

Музиківська 
СТГ, керівники 
закладів освіти 

2023 рік 

4 Забезпечувати  якість  проведення 
організованих занять фізкультурою і 
спортом учнів, вихованців із урахуванням 

Керівники 
освітніх закладів 

Протягом 
навчального 
року 



 індивідуальних фізичних можливостей і 
особливостей дітей 

  

5 Забезпечувати оновлення фондів шкільних 
бібліотек. 

Віддділ освіти та 
гуманітарного 
розвитку, 
керівники ЗЗСО 

2023 рік 

 V. Педагогічні кадри. Післядипломна 
педагогічна освіта 

  

1 Щороку аналізувати стан забезпечення 
закладів освіти педагогічними кадрами, 
здійснювати їх методичний супровід 

Відділ освіти та 
гуманітарного 
розвитку 

На початку та 
в кінці 
навчального 
року 

2 Сприяти щорічному підвищенню 
кваліфікації педагогічних працівників у 
закладах освіти, що мають ліцензію на 
підвищення кваліфікації або провадять 
освітню діяльність за акредитованою 
освітньою програмою 

Відділ освіти та 
гуманітарного 
розвитку 

За графіком 
атестаційної 
комісії 

 


