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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Організація використання робочого часу:
	 	 початок	роботи	департаменту		 —	8:30
	 	 закінчення	роботи	департаменту	 —	17:30	(п'ятниця	—	16:15)
	 	 обідня	перерва		 	 	 —	12:30	—	13:15

Прийом громадян:

Директор	Департаменту вівторок
13:30–16:00

заступник	директора	Департаменту,
начальник	управління	освіти	і	науки

понеділок
9:00–12:00
	13:30–15:00

начальники	відділів	Департаменту щоденно
9:00–12:00
13:00–15:00

виїзний	прийом	громадян	Директором
Департаменту	освіти	і	науки

Другий	четвер	кожного	місяця
(за	окремим	графіком)
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РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ

Понеділок

•	засідання	обласної	психолого-медико-педагогічної	консультації щотижнево

Вівторок

•	апаратна	нарада	директора	Департаменту	освіти	і	науки	із	заступниками	директора	Департаменту	 щотижнево

•	засідання	ради	директорів	шкіл-інтернатів	обласного	підпорядкування Другий	

•	засідання	обласної	студентської	ради Другий
лютий,	травень,	
серпень,	листопад

•	засідання	обласної	регіональної	експертної	ради	з	ліцензування	та	атестації	закладів	освіти третій	(один	раз	
на	два	місяця)

Середа

•	проведення	співбесід	з	кадрових	питань	заступниками	директора	Департаменту	,	начальниками	відділів щотижнево

•	наради	керівників	установ	обласного	підпорядкування,	внз	і–іі	рівнів	акредитації	та	спеціалістів
				відділів	освіти

за	планом

•	День	Департаменту	освіти	і	науки	в	міських	та	районних	відділах	освіти Друга

•	засідання	ради	директорів	вищих	навчальних	закладів	і–іі	рівнів	акредитації третя

Четвер

•	засідання	колегії	Департаменту		освіти	і	науки четвертий

•	семінари-практикуми	для	керівних	педагогічних	кадрів за	планом	роботи

•	засідання	обласної	ради	директорів	позашкільних	закладів третій	березень,	червень,
вересень,	грудень

•	підготовка	плану	роботи		Департаменту		освіти	і	науки	на	тиждень щотижнево

•	наради	керівників	професійно-технічних	навчальних	закладів четвертий	—	один	раз
на	два	місяці

•	наради	головних	бухгалтерів	закладів	освіти	обласного	підпорядкування,	профтехосвіти третій	березень,	червень,
вересень,	грудень

П'ятниця

•	засідання	тендерного	комітету	Департаменту		освіти	і	науки за	потребою

•	засідання	ради	ректорів	вищих	навчальних	закладів	ііі–іV	рівнів	акредитації четверта	січень,	квітень,	
липень,	жовтень
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ВСТУП
у	 2015	 році	 Департамент	 освіти	 і	 науки	 луганської	 обласної	 державної	 адміністрації,	 управління	 (відділи)	 освіти	 міських	 рад	 та	

райдержадміністрацій,	дошкільні,	загальноосвітні,	позашкільні,	професійно-технічні,	вищі	навчальні	заклади	усіх	типів,	форм	власності	
та	рівнів	акредитації,	наукові	установи	області	забезпечували	якісну	реалізацію	основних	завдань	державної	політики	в	галузі	освіти	та	
науки.	Робота	органів	управління	освітою	різних	рівнів,	закладів,	установ	освіти	і	науки	здійснювалася	згідно	з	чинним	законодавством,	
була	спрямована	на	виконання	основних	завдань	і	положень	національної	стратегії	розвитку	освіти	в	україні	на	2012–2021	роки,	законів	
україни	«про	освіту»,	«про	дошкільну	освіту»,	«про	загальну	середню	освіту»,	«про	внесення	змін	до	законодавчих	актів	з	питань	загальної	
середньої	 та	 дошкільної	 освіти	 щодо	 організації	 навчально-виховного	 процесу»,	 «про	 позашкільну	 освіту»,	 «про	 професійно-технічну	
освіту»,	«про	вищу	освіту».

зусилля	Департаменту	освіти	і	науки	та	міських	(районних)	управлінь	(відділів)	освіти	були	спрямовані	на	удосконалення	мережі	на-
вчальних	 закладів	 різних	 рівнів,	 типів	 і	 форм	 власності	 відповідно	 до	 демографічної	 ситуації,	 стану	 соціально-економічного	 розвитку,	
запитів	громадян	щодо	надання	якісної	освіти	за	місцем	проживання.	на	території	підконтрольній	українській	владі	задовольняють	потре-
би	населення	259	дошкільних,	307	загальноосвітніх,	28	професійно-технічних	та	17	вищіх	навчальних	закладів	області.

Дошкільна освіта
в	області	простежується	тенденція	до	підвищення	попиту	населення	на	дошкільну	освіту.	актуальним	завданням	було	відновлення	ро-

боти	дошкільних	навчальних	закладів.	у	луганській	області	функціонувало		259	дошкільних	навчальних	закладів,	з	них	у	комунальній	
власності	знаходяться	241	дошкільних	навчальних	закладів	(місто	—	99,	село	—	142)	та	1	нвк,	у	приватній	власності	—	2,	у	державній	
власності	7.

середньообласний	 показник	 завантаженості	 дошкільних	 навчальних	 закладів	 (за	 типовим	 проектом)	 станом	 на	 01.01.2015	 складав	
95	вихованців	на	100	місцях,	в	т.ч.	по	місту	—	110,4,	по	селу	—	57,69.

у	2015	р.	створено	6	нвк	(біловодський	-4,	станично-луганський	райони	-2).	у	функціонуючих	дошкільних	навчальних	закладах	додат-
ково	відкрито	3	групи	(м.лисичанськ	-2	групи	на	40	місць,	м.сєвєродонецьк	—	1	група	на	40	місць).

станом	 на	 01.01.2015	 в	 луганській	 області	 проживало	 за	 обліком	 37808	 дітей.	 із	 них	 різними	 формами	 дошкільної	 освіти	 охоплено	
19175	дітей	(по	місту	—	14762,	по	селу	—	4413),	а	саме:	відвідували	Днз	з	повним	режимом	дня	14704	дитини	(по	місту	-11943,	по	селу	—	
2987),	у	загальноосвітніх	закладах	842	(	місто	—	282,	село	—	560),	2031	дитина	охоплена	соціально-педагогічним	патронатом	(місто	—	1418,	
село	—	613),	у	позашкільних	закладах	515	(місто	—	430,	село	—	85),	у	приватних	центрах	раннього	розвитку	15	дітей,	162	дитини	виховува-
лися	фахівцями	на	дому(місто	—	65,	село	—	97),	у	школах-інтернатах	20	дітей,	іншими	формами	886	дітей.

серед	контингенту	дітей,	що	відвідують	Днз	області,	знаходилося	3440	дітей		дошкільного	віку		із	зони	ато.
Дітей	чаес	—	32;	діти	загиблих	шахтарів	—	1,	діти	—	афганці	—	4,	діти	із	малозабезпечених	сімей	—	231,	із	багатодітних	—	761,	діти	

залишені	без	батьківського	піклування	—	52,	діти	—	сироти	—	34,	діти	інваліди	—	81	(із	них	на	інклюзивному	навчанні	—	26).			
комп'ютерною	технікою	забезпечено	62	%	Днз	області,	всього	комп’ютерів	155	(місто	—	97,	село	—	58),	до	мережі	інтернет	підключені	

115	закладів	(місто	—	86,	село	—	29),	мають	свій	сайт	53	Днз	(місто	—	50,	село	—	3),	мають	електронну	адресу	98	(місто	—	63,	село	—	35),	
електронну	реєстрацію	мають	104	Днз	(місто	—	53,	село	—	51)			

середня	вартість	харчування	в	день	на	одну	дитину	становила	14,7	грн.	
безкоштовним	харчуванням	охоплено	308	дітей	(	місто	—	254,	село	—	54)
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середня	вартість	утримання	однієї	дитини	в	день	становила	80,00	грн.	(місто	—	76,6,	село	—	55,00);	середня	вартість	утримання	однієї	
дитини	за	2015	рік	становила	25,8	тис.грн.

Дітьми	дошкільного	віку	опікувалися	3205	працівників	Днз,	з	них:	1675	педагогічних	працівників	(місто	—	1376,	село	—	299),	серед	
яких	809	(48,3%)	мають	повну	вищу	освіту	(місто	—	694,	село	—	115),	866	(51,7%)	неповну	вищу	освіту	(місто	—	683,	село	—	183).

	
Загальна середня освіта
у	2015	році	в	області	функціонувало		307		загальноосвітніх	навчальних	закладів,	в	них	навчалося	51,3	тисяч	учнів.	закрито	4	загальноосвітні	

навчальні	заклади	(1	—	у	старобільському,	3	—	у	троїцькому	районах).	з	першого	вересня	2015	року	розпочав	роботу	обласний	навчальний	
заклад	ліцей-інтернат	з	посиленою	військово-фізичною	підготовкою	«кадетський	корпус	імені	героїв	молодої	гвардії».

свідоцтва	про	базову	загальну	середню	освіту	отримали	4758	учнів,	атестатів	про	повну	загальну	середню	освіту	отримали	3126	учнів,	з	
яких	102	—	срібна	медаль,	119	—	золотих.

До	першого	класу	зараховано	5825	учнів,	до	10-го	класу	—	2978	учнів.
на	зно	зареєструвалося	4137	випускників,	з	яких	3397	—	випускники	цього	року,	740	—	минулих	років.	Для	проведення	зно	створено	

23	пункти	тестування,	залучено	915	педпрацівників.	зауважень	щодо	організації	і	проведення	зно	не	було.
учнів-переселенців	шкільного	віку	5170	осіб.
протягом	року	по	12	районам	сільської	місцевості	підвозилося	5496	учнів	з	144	загальноосвітніх	навчальних	закладів	області.		підвезення	

учнів	 здійснювалося	 105	 шкільними	 автобусами.	 загальна	 кількість	 орендованих	 автобусів	 (транспорт	 агрофірм,	 сільхозгосподарств,	
сільських	рад	тощо)	—	33	одиниці	(19%).	протягом	2014–2015	років	в	ато	задіяно	4	шкільних	автобуси	(марківський	—	1,	новопськовсь-
кий	—	1,	попаснянський	райони		–	2),	які	відділам	освіти	не	повернені.

загальна	прогнозована	додаткова	потреба	у	придбанні	шкільних	автобусів	за	кошти	державного	бюджету	для	підвезення	учнів,	які	про-
живають	за	межею	пішохідної	доступності	у	сільській	місцевості	(без	врахування	шкільних	автобусів,	які	задіяні	в	ато)	становить	38	оди-
ниць.	крім	того,	потребує	оновлення	близько	85	шкільних	автобусів,	що	експлуатуються	понад	10	років.

за	кошти	обласного	бюджету	придбано	3	шкільних	автобуси:	для	троїцького	(2)	і		для	білокуракинського	району.
із	 307	 загальноосвітніх	 навчальних	 закладів	 мають	 295	 навчально-комп’ютерних	 комплексів	 (нкк),	 що	 складаються	 з	 4397	 одиниць	

комп’ютерної	техніки.	забезпеченість	загальноосвітніх	навчальних	закладів	комп’ютерною	технікою	становить	94%.
у	20	школах	комп’ютерна	техніка	відсутня	(новопськовський	район-3,	попаснянський	-4,	сватівський	-3,	троїцький	-7,	старобільський	

-3).	під	час	проведення	ато	із	3	загальноосвітніх	навчальних	закладів	зникло	30	одиниць	комп’ютерної	техніки	(трьохізбенська	щкола	
новоайдарського	району	-10	комп’ютерів,	золотівська	зош	№	7	попаснянського	району	—	4,	валуйська	зош	№	1	станично-луганського	
району	—	16).

за	кошти	обласного	бюджету	придбано	7	комп’ютерних	комплексів:	1	для	станично-луганського,	2	—	для	новоайдарського,	4	—	для	по-
паснянського	районів.

загальна	потреба	області	в	нкк	складає	94	одиниці.
в	освітній	галузі	луганської	області	працюють	11125		педагогічних	працівників:
–	у	загальноосвітніх	навчальних	закладах	усіх	типів	працюють	5450	педагогічних	працівників
–	у	дошкільних	закладах	—	1675
–	у	позашкільних	—	266
–	у	професійно-технічних	—	1101
–	у	вищих	навчальних	закладах	—	2633



7

із	загальної	кількості	педагогічних	працівників	загальноосвітніх	навчальних	закладів	16	мають	почесні	звання	«заслужений	вчитель	
україни»,	«заслужений	працівник	освіти	україни»,	340	присвоєно	педагогічне	звання	«вчитель	—	методист»,	699	—	«старший	вчитель».

позитивні	тенденції	спостерігаються	у	структурі	педагогічних	працівників	загальноосвітніх	закладів	за	кваліфікаційними	категоріями.	
так,	 1779	 педагогічних	 працівників	 мають	 кваліфікаційну	 категорію	 «	 спеціаліст	 вищої	 категорії»	 та	 1656	 —	 «	 спеціаліст	 першої	
категорії».	

стабільним	залишається	якісний	склад	педагогів	за	освітньо	—	кваліфікаційним	рівнем	педагогічної	освіти	і	становить	88%.
за	 останні	 роки	 стабільним	 залишається	 відсоток	 працюючих	 пенсіонерів	 і	 становить	 15	 %	 від	 загальної	 кількості	 педагогічних	

працівників.	
відбувається	поступове	омолодження	педагогічних	кадрів.	чисельність	учителів	,	які	мають	стаж	роботи	до	3-х	років		складає	684	особи			
	(	11%).	у	2014	році	на	роботу	до	загальноосвітніх	навчальних		закладів	прибуло	6	молодих	спеціаліста.
фемінізація	педагогічних	кадрів	істотно	впливає	на	характер	функціонування	й	розвитку	системи	освіти	і	відповідно	всього	суспільства.	

серед	педагогів	загальноосвітніх	навчальних		закладів	91	%	від	загальної	кількості	становлять	жінки,	9	%	—	чоловіки.

Заклади обласної комунальної власності
на	 території	 луганської	 області,	 яка	 знаходиться	 під	 контролем	 української	 влади,	 функціонують	 11	 інтернатних	 закладів,	 	 з	 яких:	

1	 школа-інтернат	 для	 дітей-сиріт	 та	 дітей,	 позбавлених	 батьківського	 піклування,	 1	 загальноосвітня	 школа-інтернат,	 4	 спеціальні	 і	
4	санаторні	школи-інтернати	та	1	 	обласний	ліцей-інтернат	з	посиленою	військово-фізичною	підготовкою	«кадетський		корпус	ім.	героїв	
молодої	гвардії».	

в	 закладах	 освіти	 обласної	 комунальної	 власності	 навчається	 1385	 дітей,	 з	 яких	 180	 дітей-сиріт	 та	 дітей,	 позбавлених	 батьківського	
піклування,	226	дітей-інвалідів,	176	дітей	з	багатодітних	родин,	143	—	з	малозабезпечених	сімей,		3	—	постраждалих	внаслідок	аварії	на	
чаес,	64	—	діти,	які	перемістилися	з	окремих	районів	Донецької	і	луганської	областей	україни.	

затверджений	бюджет	на	2015	рік	по	закладах	освіти		обласної	комунальної	власносності		складав	84225,470	тис.грн.	
затверджені		видатки	на	харчування	для	1-го	вихованця	на	день		складали		від	42,54	грн.	до	45,37	грн.	всього	в	бюджеті	2015	року	було	

передбачено	10623,733	тис.	грн	на	закупівлю	продуктів	харчування	для	інтернатних	закладів.	
на	придбання	одягу	і	взуття	для	дітей-сиріт	та	дітей,	позбавлених		батьківського	піклування,		у	2015	році		видатки	складали	1446,795	тис.	грн.	

Для	оздоровлення		дітей	зазначеної	категорії	була	запланована	закупівля	путівок	на	загальну	суму	4046,091	тис.	грн.
на	1-ну	дитину-сироту	затверджені	видатки	на:	особисті	витрати	в	сумі	25	грн.	на	місяць,	виплату	матеріальної	допомоги	при	випуску	з	

інтернатного	закладу	в	сумі	625	грн.	
на	проведення	поточних	ремонтів	в		інтернатних	закладах	обласної		комунальної		власності	у	2015	році		було	заплановано	1575,	117	тис.	грн.
на	проведення	капітальних	ремонтів	витрачено	—	16	848	988	грн,	поточних	—	2	055	953	грн	.
на	оновлення	технологічного		обладнання	їдалень		та	пралень,	забезпечення	інвентарем	та	меблями	класних,	спальних,	ігрових	кімнат	в	

обласному	бюджеті	було	передбачено	858	972	грн.,	витрачено	—	3	756	414	грн.

Позашкільні навчальні заклади
в	луганській	області,	на	підконтрольних	українській	владі	території,	продовжують	працювати	24	позашкільні	навчальні	заклади.			у	них	

виховується	понад	16,837	тис.	дітей	та		молоді.
на	 базі	 загальноосвітніх	 навчальних	 закладів	 працюють	 1311	 гуртків	 та	 секцій,	 які	 відвідують	 41,7%	 школярів.	 в	 цілому	 в	 області	

позашкільною	освітою	охоплено	32,4%	учнівської	молоді.	
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навчальним	процесом	у	луганській	малій	академії	наук	учнівської	молоді	охоплено	1572	учні.	наукові	осередки	діють	у	2	містах	та	
8	 районах	 області.	 у	 2015	 році	 манум	 	 стала	 організатором	 і	 учасником	 30	 інтелектуальних	 заходів,	 в	 яких	 взяли	 участь	 7128	 юних	
інтелектуалів.

Заклади професійно-технічної освіти
у	2015	році	Департамент	освіти	і	науки	луганської	обласної	державної	адміністрації,	професійно-технічні	навчальні	заклади,	навчально-

методичний	центр	професійно-технічної	освіти	у	луганській	області	забезпечували		реалізацію	основних	завдань	державної	політики	в	галузі	
освіти.	підготовка	робітничих	кадрів	для	підприємств,	організацій	та	установ	області	була	головним	завданням	для	системи	професійно-
технічної	освіти	області.

мережа	професійно	-	технічних	навчальних	закладів	області	на	початку	2014	року	складалась	з	81	навчального	закладу,	
проте	в	результаті	проведення	антитерористичної	операції	на	території	луганської	області	підконтрольній	українській	владі	здійснюють	

діяльність	28	професійно-технічних	навчальних	закладів	,	а	саме:
–	3	вищих	професійних	училища;
–	20	професійних	ліцеїв;
–	3	структурних	підрозділи	луганського	національного	університету	імені	тараса	шевченка;
–	2	вищих	навчальних	заклади	і-іі	рівнів	акредитації,	з	яких	один	переміщений	на	підконтрольну	українській	владі	територію.
До	м.	сєвєродонецька	був	переміщений	та	почав	роботу	навчально-методичний	центр	професійно-технічної	освіти	у	луганській	області.	

ним		в	2015	році	було	здійснено		організаційно-методичний	супровід	процедури	ліцензування	та	атестації	птнз.	відповідні	матеріали	на-
правлено	на	розгляд	атестаційної	комісії	міністерства	освіти	і	науки	україни,	де	прийнято	позитивне	рішення	щодо	ліцензування	професій	
у	12	закладах	та	установах	системи	пто	та	визнано	атестованими	10	професійно-технічних	навчальних	заклади.

загальний	контингент	учнів	професійно-технічних	навчальних	закладів,	які	знаходяться	на	підконтрольній	українській	владі	території,	
складає	6331	осіб,	з	яких	за	рахунок	державного	бюджету	навчаються	6035	осіб,	що	становить	95,3	відсотки	від	загального	контингенту	
(з	них	на	базі	повної	загальної	середньої	освіти	—	1594	особи,	з	отриманням	повної	загальної	середньої	освіти	—	4225	осіб),	в	тому	числі	понад	
державне	замовлення		навчається		100	осіб.	серед	цього	контингенту:	313	учнів	—	діти-сироти	та	діти,	позбавлені	батьківського	піклування,	
мають	одного	з	батьків	—	766	учнів,	з	фізичними	та	розумовими	вадами	—	45	учнів.

у	 2014–2015	 навчальному	 році	 професійно-технічними	 навчальними	 закладами	 на	 підконтрольній	 українській	 владі	 території	
підготовлено,	 перепідготовлено	 та	 випущено	 2752	 особи,	 які	 отримали	 освітньо-кваліфікаційний	 рівень	 «кваліфікований	 робітник»	 або	
«молодший	спеціаліст».	станом	на	липень	2015	року	працевлаштовані	1651	випускника,	які	навчалися	за	державним	замовленням,	що	
складає	60	відсотків	від	випуску.

луганською	регіональною	експертною	радою	з	питань	ліцензування	та	атестації	навчальних	закладів,	відповідно	до	покладених	на	неї	за-
вдань,	проведено		ліцензійні	та	атестаційні	експертизи	у	професійно	—	технічних	навчальних	закладах	за	82	професіями	щодо	спроможності	
навчальних	закладів	(підприємств)	здійснювати	підготовку	фахівців	та	робітничих	кадрів	за	заявленими	напрямами	освітньої	діяльності	у	
сфері	професійно-технічної	освіти.

Вищі навчальні заклади
система	вищої	освіти	області	складалася	з	34	вищих	навчальних	закладів	I	-	IV	рівнів	акредитації,	в	яких	навчалося	близько	87,0	тисяч	

студентів.	підготовка	фахівців	для	галузей	економіки	області	велася	за,	більш,	ніж	350	спеціальностями	та	напрямками.
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в	результаті	антитерористичних	дій	за	наказами	міністерства	освіти	і	науки	україни	протягом	вересня–листопада	2014	року	на	виконання	
постанови	кабінету	міністрів	україни	від	07.11.2014р.	№	595	«Деякі	питання	фінансування	бюджетних	установ,	здійснення	соціальних	ви-
плат	населенню	та	надання	фінансової	підтримки	окремим	підприємствам	і	організаціям	Донецької	та	луганської	областей»	були	переведені	
на	підконтрольну		українській	владі	територію		7	вищих	навчальних	закладів	ііі-	іV	рівнів	акредитації,	з	них	4	на	територію	луганської	
області:	східноукраїнський	національний	університет	імені	володимира	Даля,	луганський	національний	університет	імені	тараса	шевчен-
ка,	луганський	державний	медичний	університет,	Донбаський	державний	технічний	університет.

кількість	студентів	на	кінець	2014–2015р.	складала	23007	осіб,	кількість	науково-педагогічних	та	педагогічних	працівників	1633	особи.
три	внз,	а	саме:	луганський	національний	аграрний	університет,	луганський	державний	університет	внутрішніх	справ	ім.	е.о.	Дідоренка;	

луганська	державна	академія	культури	і	мистецтв	тимчасово	проводять	свою	діяльність	на	територіях	м.	київ,	суми,	миколаїв	та	харків.
у	2015	році	функціонувало	17	вищих	навчальних	закладів	і-іі	рівнів	акредитації,	з	них	9	відокремлених	структурних	підрозділів	вищих	

навчальних	закладів	ііі-іV	рівнів	акредитації,	4	технікуми,	4	училища.	
підпорядкування:	 міністерству	 освіти	 і	 науки	 україни	 —	 15,	 міністерству	 охорони	 здоров’я	 україни	 —	 3,	 міністерству	 культури	

україни	—	1.
кількість	студентів	—	7080	осіб,	кількість	педагогічних	та	науково-педагогічних	працівників	близько	1000	осіб.
5	вищих	навчальних	закладів	були	переміщені	на	підконтрольну	українській	владі	територію:	коледж	луганської	державної	академії	

культури	і	мистецтв;	відокремлений	підрозділ	«стахановський	педагогiчний	коледж	луганського		нацiонального		університету	імені	тараса	
шевченка»;	відокремлений		підрозділ	«брянкiвський	коледж		луганського		національного	університету	імені	тараса		шевченка»;		коледж	
луганського	національного	університету	імені	тараса	шевченка;	первомайський	iндустрiально-педагогiчний	технікум.

Післядипломна педагогічна освіта
луганський	 обласний	 інститут	 післядипломної	 педагогічної	 освіти	 виконує	 в	 регіоні	 важливу	 місію	 розвитку	 педагогічної	 культури,	

майстерності,	творчості.	науково-педагогічний	колектив	навчального	закладу,	який	з	20	листопада	2014	року	переведено	до	м.	сєвєродонецьк	
луганської	області,	на	новому	місці	розбудував	цілісну	систему,	яка	повністю	задовольняє	потреби	в	післядипломній	освіті	вчителів	луган-
щини	на	територіях,	підконтрольних	українській	владі.

сьогодні	 в	 луганському	 обласному	 інституті	 післядипломної	 педагогічної	 освіти	 накопичено	 перспективний	 досвід	 підвищення	
кваліфікації	 керівників	 і	 педагогічних	 працівників	 загальноосвітніх	 навчальних	 закладів,	 розроблено	 понад	 100	 варіантів	 навчальних	
планів,	упроваджено	інноваційні	технології	післядипломної	педагогічної	освіти	(науково-методичний	супровід,	проекти	професійного	роз-
витку,	опорний	конспект,	мережі	професійної	взаємодії	тощо).

Результати	інноваційної	діяльності	закладу	в	галузі	післядипломної	освіти	представлено	на	міжнародних	виставках	і	форумах.
у	2015	році	луганський	обласний	інститут	післядипломної	педагогічної	освіти	став	єдиним	внз	луганської	області,	який	узяв	участь	у	

шостій	міжнародній	виставці	«сучасні	заклади	освіти	—	2015».	за	результатами	рейтингового	виставкового	конкурсу	луганському	оіппо	
присвоєно	звання	«лідер	післядипломної	освіти	україни»	з	нагородженням	гран-прі.	також	інститут	нагороджено	спеціальним	Дипломом	
«за	самовіддану	працю	із	забезпечення	діяльності	закладів	освіти	регіону»,	золотою	медаллю	в	номінації	«сучасний	навчальний	заклад	як	
соціокультурний	осередок	громадянсько-патріотичного	виховання	дітей	та	студентської	молоді»,	Дипломом	«за	творчу	працю	з	підвищення	
якості	національної	освіти».	таким	чином,	міністерство	освіти	і	науки	та	національна	академія	педагогічних	наук	україни	високо	оцінили	
успішну	діяльність	освітян	луганщини	в	умовах	проведення	ато.

на	сьомому	міжнародному	форумі	«інноватика	в	сучасній	освіті	—	2015»	у	номінації	«психологічна	допомога	постраждалим	в	ато	та	їх	
сім’ям»	Дипломом	лауреата	конкурсу	і	ступеня	нагороджено	луганський	обласний	інститут	післядипломної	педагогічної	освіти.
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Результати	інноваційної	діяльності	луганського	обласного	інституту	післядипломної	педагогічної	освіти	представлено	на	обласних	фо-
румах	«школи	луганщини:	досвід	надання	якісної	освіти»,	«інноваційно-освітній	простір	навчальних	закладів:	науково-практичні	досяг-
нення».

науковий	потенціал	інституту	станом	на	01.09.2015	року	складав:	3	доктори	наук,	із	них	2	професори;	15	кандидатів	наук,	із	них	6	доцентів.	
шість	викладачів	інституту	працюють	над	дисертаційними	дослідженнями	на	здобування	наукових	ступенів	кандидата	та	доктора.

інститут	продовжує	координувати	та	забезпечувати	науково-методичний	супровід	експериментів	різного	рівня,	що	є	проявом	наукової	
роботи	кафедр.

особливістю	координації	науково-педагогічних	досліджень	в	області	була	спільна	наукова	робота	кафедр	інституту	в	межах	3	експериментів	
всеукраїнського	рівня,	у	яких	брали	участь	3	навчальні	заклади,	35	регіонального	рівня	за	12	напрямами,	до	яких	залучено	33	навчальні	
заклади	та	установи	освіти.

особливу	увагу	науково-педагогічний	колектив	луганського	оіппо	зосередив	на	готовності	педагогів	до	організації	роботи	з	національно-
патріотичного	виховання	дітей	та	учнівської	молоді	в	умовах	суспільно-політичних	викликів,	чому	були	присвячені	обласна	конференція	
«патріотизм	—	нагальна	потреба	україни	й	українців»,	«науково-методичне	забезпечення	якості	освіти	й	патріотичного	виховання	дітей	та	
учнівської	молоді	луганської	області».

луганський	оіппо	в	рамках	проектів	«українська	миротворча	школа»,	«культурний	простір	—	місце	діалогу	та	взаєморозуміння»	провів	
низку	семінарів	і	тренінгів	для	вчителів,	спрямованих	на	пошук	шляхів	примирення,	налагодження	діалогу	в	українському	суспільстві,	
оволодіння	актуальними	методиками	проведення	виховних	годин.

у	2015	році	луганський	обласний	інститут	післядипломної	педагогічної	освіти	започаткував	та	здійснив	організаційну	підтримку,	мето-
дичний	супровід	масових	заходів	для	дітей	та	учнівської	молоді:	конкурсу	«чому	я	поважаю	професію	військового»	та	інтелектуальної	гри	
«євроквіз	—	2015».

у	 2015	 році	 в	 інституті	 вийшли	 друком	 посібники,	 присвячені	 сучасному	 змісту	 патріотичного	 виховання;	 організації	 роботи	 літніх	
мовних	 таборів;	 формуванню	 інноваційного	 простору	 в	 регіоні;	 подоланню	 стресових	 станів	 учасниками	 нвп;	 безпеці	 життєдіяльності	
особистості	та	інклюзивній	освіті.	також	світ	побачили	дві	збірки,	одна	з	яких	присвячена	творчим	учителям,	друга	—	обдарованим	дітям	
луганщини.	після	тривалої	перерви	вийшли	друком	два	номери	науково-методичного	журналу	«освіта	на	луганщині».	електронні	версії	
видань	луганського	обласного	інституту	післядипломної	педагогічної	освіти	викладено	на	сайті.

у	2015	році	створено	новий	освітній	портал	луганського	обласного	інституту	післядипломної	педагогічної	освіти	www.loippo.edu.ua.	пор-
тал	має	розгалужену	структуру:	є	головне	меню,	яке	містить	інформацію	щодо	роботи	інституту,	кафедр,	відділів,	матеріали	«на	допомогу	
педагогу»,	нормативно-правову	базу,	новини	і	заходи,	а	також	важливі	документи;	є	додаткові	блоки,	що	містять	інформацію	з	важливих	
напрямів	«якість	освіти»,	«психологічна	служба»,	«виховна	робота»,	«безпека	в	закладах	освіти»,	«методичні	кабінети».	також	створено	
блоги,	присвячені	діяльності	інституту	(l-oippo.blogspot.com),	проектам	професійного	розвитку	(ppr-loippo.blogspot.com),	конкурсу	«чому	я	
поважаю	професію	військового»	(konkurs-loippo.blogspot.com),	відкритому	конкурсу	«Разом!	партнерство	навчальних,	культурно-освітніх	
закладів,	соціальних	служб	і	родин»	(razom-loippo.blogspot.com).

проведено	значну	роботу	з	висвітлення	діяльності	луганського	обласного	інституту	післядипломної	педагогічної	освіти	в	засобах	масової	інформації	
та	на	профільних	сайтах	(новини	інституту	з’являлися	на	сайтах	міністерства	освіти	і	науки	україни,	Департаменту	освіти	і	науки	луганської	обласної	
державної	адміністрації,	луганської	обласної	військово-цивільної	адміністрації,	«педагогічної	преси»,	порталі	Ukr.net	тощо).

у	навчальному	процесі	на	курсах	підвищення	кваліфікації	педагогічних	працівників	усіх	категорій	протягом	року	підвищили	кваліфікацію	
1852	особи.	на	2016	рік	заплановано	підвищення	кваліфікації	в	обсязі	2000	педагогічних	працівників	(у	т.	ч.	1150	осіб	—	за	денною	формою	
навчання,	550	осіб	—	за	заочною	формою	навчання,	300	осіб	—	за	дистанційною	формою	навчання)	за	60	напрямами.
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Основними завданнями	Департаменту	освіти	і	науки,	місцевих	органів	управління	освітою,	навчальних	закладів	різних	рівнів,	типів	і	
форм	власності	на	2016	рік	визначені:

1.	 Реалізація	завдань	державної	політики	в	галузі	освіти.
2.	 Реалізація	указу	президента	україни	№641/2015	«про	оголошення	2016	року	Роком	англійської	мови	в	україні».
3.	 забезпечення	якості	і	доступності	освіти.	
4.	 Розширення	мережі	дошкільних	навчальних	закладів	з	метою	забезпечення	рівного	доступу	дітей-переселенців	до	дошкільної	освіти.
5.	 оптимізація	мережі	загальноосвітніх	та	професійно-технічних	навчальних	закладів.
6.	 Реалізація	державних	та	регіональних	освітніх	програм.
7.	 Реформування	інтернатних	закладів	та		створення	умов	для	впровадження	інклюзивної	освіти	в	регіоні.
8.	 забезпечення	належних	умов	для	утримання,	навчання,	виховання	та	соціальної	адаптації	дітей,	які	потребують	особливої	педагогіч-

ної	уваги.
9.	 відновлення	матеріально-технічної	бази	переміщених	внз	і–іV	рівнів	акредитації.

10.	відновлення	діяльності	обласної	психолого-медико-педагогічної	консультації,	луганського	обласного	центру	розвитку	дитячого	руху	
«лугарі»,	луганського	обласного	вищого	училища	фізичної	культури	та	луганського	обласного	центру	дитячо-юнацького	туризму	і	
краєзнавства	з	подальшим	перейменуванням	його	в	комунальний	заклад	«луганський	обласний	центр	туризму,	краєзнавства,	еколого-
натуралістичної	творчості	та	патріотичного	виховання	учнівської	молоді».

11.	забезпечення	соціального	захисту	учасників	навчально-виховного	процесу,	дотримання	правил	безпечної	життєдіяльності.	охорона	
здоров’я	і	життя	дітей	та	підлітків,	педагогічних	та	наукових	працівників.

12.	удосконалення	системи	підготовки	педагогічних	кадрів,	подальше	підвищення	їх	кваліфікації	з	використанням	інноваційних	техно-
логій.	поліпшення	роботи	з	кадровим	резервом.

13.	забезпечення	загальноосвітніх	навчальних	закладів	інтерактивними	мобільними	комплексами.
14.	забезпечення	шкільними	автобусами	для	підвезення	учнів	сільської	місцевості	до	міст	навчання	та	додому.
15.	створення	спеціалізованих	центрів	профтехосвіти	за	галузевим	спрямуванням	та	навчально-практичних	центрів	із	впровадження	су-

часних	виробничих	технологій.
16.	поліпшення	підготовки	фахівців	з	вищою	освітою,	підвищення	ефективності	наукової	та	науково-практичної		діяльності.
17.	посилення	зв’язків	вищих	навчальних	закладів	із	роботодавцями	для	забезпечення	здобуття	студентами	професійних	навичок	під	час	

проходження	навчальної	і	виробничої	практик,	реалізації	програм	адаптації	випускників	на	першому	робочому	місці.
18.	укріплення	співробітництва	вищих	навчальних	закладів	з	міжнародними	організаціями,	професійними	об’єднаннями	та	асоціаціями	

роботодавців	щодо	поширення	й	застосування	принципів	перевірки	якості	в	контексті	європейської	рамки	кваліфікацій.
19.	пошук	новітніх	форм	роботи	з	профорієнтації	професій	і	спеціальностей	які	є	актуальними	на	ринку	праці.
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І. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД КОЛЕГІЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ТА НАРАДИ У ГОЛОВИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

№
п/п

Зміст роботи Термін Відповідальні

1 про	підсумки	виконання	програми	соціально-економічного	розвитку	луганської	
області	за	2015	рік	та	завдання	на	2016	рік.	(колегія)

I	квартал Директор	Департаменту	освіти
і	науки

2 про	стан	підготовки	закладів	освіти	до	нового	2016–2017			навчального	року	та	
роботи	в	осінньо-зимовий	період	

ііі	квартал
серпень

Директор	Департаменту	освіти
і	науки

3 про	стан	та	перспективи	розвитку	позашкільної	освіти	в	луганській	області іV	квартал
листопад

відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і	виховної
роботи
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ІІ. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД 

КЕРІВНИКА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

№
п/п

Зміст роботи Термін Відповідальні

1 про	 передачу	 в	 оренду	 рухомого	 та	 нерухомого	 майна	 закладів	 обласної	
комунальної	власності	

протягом	року відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

2 про	списання,	передачу,	відчуження	майна	із	зміною	власника	та	без	зміни	
власника	закладів	обласної	комунальної	власності

протягом	року відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

3 про	 призначення	 та	 звільнення	 керівників	 закладів	 обласного	
підпорядкування

протягом	року	 відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

4 про	 корегування	 лімітів	 фінансування	 додаткових	 обсягів	 виконання	 робіт	
з	 капітальних,	 поточних	 ремонтів,	 будівництва,	 придбання	 обладнання	 та	
інвентарю	закладами	обласної	комунальної	власності

постійно відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти
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IІІ. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД КОЛЕГІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАКИ

№
п/п

Зміст роботи Термін Відповідальні

1. про	підсумки	роботи	навчальних	закладів	області	у	2015	році	та	завдання	із	за-
безпечення	рівного	доступу	до	якісної	освіти	у	2016	році.

лютий Директор	Департаменту	освіти
і	науки

2. про	 стан	 роботи	 органів	 управління	 освітою,	 навчальних	 закладів	 щодо	
профілактики	злочинності,	наркоманії	та	інших	негативних	звичок	в	учнівському	
та	студентському	середовищі	за	участю	кмДД

квітень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти		і	виховної
роботи

3. про	стан	роботи	луганського	обласного	інституту	післядипломної	педагогічної	
освіти	щодо	популяризації	вивчення	англійської	мови	на	виконання	указу	пре-
зидента	 україни	 №641/2015	 «про	 оголошення	 2016	 року	 Роком	 англійської	
мови	в	україні»

серпень відділ	дошкільної	та	загальної
середньої	освіти,	лоіппо

4. про	підготовку	навчальних	закладів	області	до	нового	2016–2017	навчального	
року	та	роботи	в	осінньо-зимовий	період.

серпень відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти,
відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної		освіти		і	виховної
роботи,	відділ	професійної	освіти
і	науки

5. про	стан	та	перспективи	розвитку	позашкільної	освіти	в	луганській	області ііі	квартал
жовтень

відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і	виховної
роботи

6. про	 роботу	 професійно-технічних	 навчальних	 закладів	 з	 питання	 підготовки	
робітничих	кадрів	для	галузей	економіки	області	

листопад	 відділ	професійної	освіти	і	науки

7. про	 стан	 реалізації	 в	 області	 Державної	 цільової	 програми	 реформування	 си-
стеми	закладів	для	дітей-сиріт	та	дітей,	позбавлених	батьківського	піклування,	
профілактики	соціального	сирітства	та	реінтеграцію	дітей	з	інтернатних	закладів	
в	сім’ї.

IV	квартал відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і	виховної
роботи

8. про	 заходи	 щодо	 поліпшення	 національно-патріотичного	 виховання	 дітей	 та	
молоді

ііі	квартал відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти,
відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної		освіти		і	виховної
роботи,	відділ	професійної	освіти
і	науки,	лоіппо
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ІV. ОБЛАСНІ ЗАХОДИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ,

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

№
п/п

зміст	роботи термін відповідальні

I квартал

1. участь	 в	 курсах	 підвищення	 кваліфікації	 для	 педагогічних	 працівників	
позашкільних	навчальних	закладів	(очно-дистанційна	форма)	на	базі	ненцум	(м.	
київ):	методистів;	директорів;	керівники	гуртків;	заступників	директорів.

січень-лютий,
березень

відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи

2. форум	 у	 соціальній	 мережі	 Facebook	 «навчання	 англійської	 мови:	 стратегії	 та	
технології»	для	вчителів	англійської	мови

протягом	року лоіппо

3. засідання	 всеукраїнського	 круглого	 столу	 «специфіка	 патріотичного	 виховання	
учнів	у	зоні	ато»	на	базі	сватівського	районного	молодіжного	центру	«слобожансь-
ка	 духовна	 криниця	 ім.	 м.	 щепенка»,	 сватівської	 районної	 школи	 мистецтв	 для	
завідувачів	методичних	кабінетів	(центрів),	педагогічних	працівників

січень відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти,
лоіппо

4. обласний	науково-методичний	семінар	«обговорення	проекту	концепції	початкової	
школи	відповідно	до	нового	закону	україни	«про	освіту»	для	педагогів	початкової	
школи	знз	та	шкіл-інтернатів

січень лоіппо

5. участь	у	сьомій	міжнародній	виставці	«сучасні	заклади	освіти	—	2016» січень	 —	 бере-
зень

лоіппо

6. навчальний	тренінг	для	вчителів	початкових	класів,	які	будуть	працювати	у	2016-
2017	навчальному	році	за	програмою	курсу	«культура	добросусідства»		

лютий лоіппо

7. обласний	круглий	стіл	для	вчителів	англійської	мови	«сучасні	тенденції	у	викладанні	
англійської	мови»	

березень лоіппо

8. обласний	 форум	 «школи	 луганщини:	 досвід	 надання	 якісної	 освіти»	 в	 рам-
ках	 сьомої	 міжнародної	 виставки	 «сучасні	 заклади	 освіти	 —	 2016»	 (м.	 київ)	 для	
працівників	методичних	кабінетів	(центрів),	керівників	навчальних	закладів	області	
та	педагогічних	працівників

березень лоіппо

9. тренінг	«національно-патріотичне	виховання»	для	педагогічних	працівників	знз,	
Днз,	пнз	(спільно	з	інститутом	проблем	виховання	напн	україни)

березень лоіппо

10. проекти	професійного	розвитку	педагогів	у	міжкурсовий	період: протягом	року лоіппо

•	«зміст	і	методика	викладання	шкільного	курсу	«трудове	навчання	в	5	класі	знз»
					для	вчителів	трудового	навчання;
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•	«шляхи	реалізації	військово-патріотичного	виховання	та	допризовної	підготовки
				в	умовах	сьогодення»	для	вчителів,	які	викладають	предмет	«захист	вітчизни»;

•	«формування	ціннісних	орієнтирів	і	громадянської	самосвідомості	в	дітей	шкіл-
				інтернатів»	для	вихователів	шкіл-інтернатів;

•	«оптимізація	корекційної	роботи	в	логопедичних	пунктах	системи	освіти»	для
				логопедів	шкільних	логопедичних	пунктів;

•	«проектні	технології	в	дошкільній	освіті»	для	вихователів	Днз;

•	«проблема	збереження	та	зміцнення	професійного	здоров’я	педагогічних
				працівників	у	діяльності	шкільної	психологічної	служби»	для	методистів
				психологічної	служби,	практичних	психологів	знз;

•	«соціально-психологічна	корекція	агресивної	поведінки	підлітків»	для	методистів
				психологічної	служби,	практичних	психологів	знз;

•	«формування	особистості	учня	в	умовах	євроорієнтованого	суспільства»	для
				заступників	директорів	із	виховної	роботи,	заступників	директорів	з	навчально-
				виховної	роботи;

•	«методологічні	підходи	до	розгляду	дискусійних	питань	історії»	для	вчителів
				історії;

•	«інноваційні	технології	у	викладанні	правознавства»	для	вчителів	правознавства;

•	«формування	професійної	компетентності	вчителів	української	мови	і	літератури»
					для	вчителів	української	мови	і	літератури;

•	«культурологічна	спрямованість	шкільного	курсу	зарубіжної	літератури»	для
				вчителів	зарубіжної	літератури;

•	«ефективні	методи	презентації	та	відпрацювання	лексики	на	уроках	англійської
				мови	в	середній	школі»	для	вчителів	іноземних	мов;

•	«зміст	та	методика	викладання	спецкурсу	«фінансова	грамотність»	в	основній	та
				старшій	школі»	для	вчителів,	які	викладають	спецкурс	«фінансова	грамотність»;

•	«методика	розв’язування	олімпіадних	задач	з	інформатики»	для	вчителів
					інформатики;

•	«змістовні	та	методичні	аспекти	роботи	з	обдарованими	учнями	при	підготовці	до
					олімпіади	з	географії»	для	вчителів	географії;

•	«технологія	розвитку	критичного	мислення	учнів	у	шкільній	хімічній	освіті»	для
					вчителів	хімії
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11. проведення	обласного	етапу	та	участь	у	організації	проведення		хV	міжнародного		
конкурсу	з	української	мови	імені	петра	яцика	серед	студентів	вищих	навчальних	
закладів	і-іV	рівнів	акредитації	

січень,	квітень	 відділ	 професійної	 освіти	 і	
науки

12. Робота	 консультаційних	 пунктів	 з	 питань	 «сучасні	 тенденції	 у	 викладанні	
англійської	 мови»,	 «принципи	 корекції	 на	 уроках	 англійської	 мови»,	 «стратегії	
ефективної	 підготовки	 учнів	 до	 зно	 з	 іноземної	 мови»,	 «науково-методичний	
супровід	 діяльності	 літніх	 мовних	 таборів»	 в	 рамках	 реалізації	 указу	 президента	
україни		від	16.11.15	№	641	«про	оголошення	2016	року	Роком	англійської	мови»

січень,
протягом	року

відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти,
лоіппо

13. організація	роботи	обласної	творчої	групи	для	вчителів	іноземної	мови	за	проблемою	
«формування	навичок	критичного	мислення	на	уроках	іноземної	мови»

січень,
протягом	року

відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти,
лоіппо

14. залучення	 загальноосвітніх	 навчальних	 закладів	 луганської	 області	 до	 активної	
участі	в	навчальній	програмі	європейського	союзу	«E-Twinning	Plus»

січень,
протягом	року

відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти,
лоіппо

15. обласний	етап	всеукраїнських	конкурсів	фахової	майстерності: протягом	року лоіппо

•	XXI	всеукраїнський	конкурс	«учитель	року»	

•	всеукраїнський	конкурс	на	кращий	інноваційний	урок	з	фізичної	культури	
				та	урок	фізичної	культури	з	елементами	футболу

•	XIII	всеукраїнський	конкурс	«учитель-новатор»

•	VI	всеукраїнський	конкурс	фахової	майстерності	для	вчителів-україністів
				«соняшник-учитель»

•	всеукраїнський	конкурс-захист	сучасної	моделі	навчального	закладу	«школа
				сприяння	здоров’ю»

•	всеукраїнський	конкурс	«сталий	розвиток	—	наш	вибір»

•	III	всеукраїнський	шкільний	конкурс	«екоклас»	під	слоганом	«твій	перший	
				дорослий	проект»

•	III	всеукраїнський	шкільний	конкурс	«екоклас»	під	слоганом	«твій	перший	
				дорослий	проект»

•	VI	конкурс	на	кращий	веб-сайт	закладу	освіти

•	конкурси	фахової	майстерності	всеукраїнського	видавництва	«шкільний	світ»	

16. всеукраїнський	 фестиваль-огляд	 (в	 режимі	 он-лайн)	 професійної	 майстерності	
вихователів	 дошкільних	 навчальних	 закладів	 «калейдоскоп	 педагогічних	 ідей	 з	
екологічного	виховання	дошкільників»

січень-березень відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти
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17. засідання	 навчально-методичної	 ради	 «формування	 життєвих	 компетентностей	
щодо	збереження	репродуктивного	здоров'я	учнівської	молоді	професійно-технічних	
навчальних	закладів»

лютий відділ	професійної	освіти
і	науки
нмц	пто

18. семінар	 з	 	 директорами	 	 закладів	 освіти	 обласної	 комунальної	 власності	 з	 питань	
проведення	 	 капітальних	 ремонтів,	 діючих	 нормативних	 документів	 щодо	 	 видів		
капітальних		ремонтів,	оформлення	документів	для	узгодження	робіт	

лютий відділ	по	централізованому	
господарчому	обслугову-
ванню	закладів	освіти	

19. круглий	 стіл	 за	 участю	 представників	 вищих	 навчальних	 закладів	 і–іV	 рівнів	
акредитації	на	виконання	указу	президента	україни	від	16.11.15	№	641	«про	ого-
лошення	2016	року	Роком	англійської	мови»

лютий відділ	професійної	освіти
і	науки

20. науково-методичне	забезпечення	іспитів	з	базових	дисциплін	за	програмою	ххі	об-
ласного	конкурсу-захисту	науково-дослідницьких	робіт	членів	луганської	обласної	
малої	академії	наук	учнівської	молоді	з	англійської	мови

лютий відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти,
лоіппо,	ман

21. обласний	 інструктивно-методичний	 семінар	 для	 керівників	 міських	 та	 районних	
об’єднань	учителів	іноземної	мови	«методологічне	підґрунтя	та	шляхи	практичної	
реалізації	принципу	міжпредметних	зв’язків»

лютий	 відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти,
лоіппо

22. обласна	 методична	 рада	 з	 питань	 організації	 туристсько-краєзнавчої,	 еколого-
натуралістичної	роботи	та	патріотичного	виховання	учнівської	молоді

лютий відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи

23. проект	 професійного	 розвитку	 для	 вчителів	 англійської	 мови	 «ефективні	 мето-
ди	 презентації	 та	 відпрацювання	 лексики	 на	 уроках	 англійської	 мови	 в	 середній	
школі»

лютий–квітень відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти,
лоіппо

24. тренінг	 для	 керівників	 міських	 та	 районних	 об’єднань	 учителів	 іноземної	 мови	
«соціокультурна	 компетенція	 як	 складова	 професійної	 компетентності	 вчителя	
іноземної	мови»

березень	 відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти,
лоіппо

25. участь	 у	 всеукраїнському	 семінарі-нараді	 «якість	 підготовки,	 перепідготовки	
і	 підвищення	 кваліфікації	 фахівців	 для	 дошкільної	 освіти»	 (для	 завідувачів	 ка-
федр	 внз,	 завідувачів	 кафедр/кабінетів/лабораторій/центрів	 дошкільної	 освіти	
інститутів/	академій	післядипломної	педагогічної	освіти)

березень відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти

26. обласний	семінар	для	методистів,	педагогічних	організаторів	та	керівників	секцій:	
«підтримка	учнівської	науково-дослідницької	діяльності	—	запорука	успіху	науки	
ххі	ст.»

березень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	та	виховної	роботи,
кз	«ломанум»

27. участь	 у	 іі	 всеукраїнському	 екологічному	 форумі	 «екологічна	 освіта	 для	 сталого	
розвитку:	 проблеми,	 пошуки,	 інновації»	 для	 методистів	 еколого-натуралістичних	
центрів	(станцій	юних	натуралістів)

березень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи
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28. обласний	семінар	для	методистів,	педагогічних	організаторів	та	керівників	секцій:	
«підтримка	учнівської	науково-дослідницької	діяльності	—	запорука	успіху	науки	
ххі	ст.»

березень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи,
кз	«ломанум»

29. участь	у	ярмарках	вакансій	у	вищих	навчальних	закладах	області	 березень	–
квітень

відділ	професійної	освіти
і	науки

30. всеукраїнський	 семінар-практикум	 керівників	 делегацій	 та	 наукових	 керівників	
в	 рамках	 всеукраїнського	 конкурсу-захисту	 науково-дослідницьких	 робіт	 учнів-
членів	ман	україни	за	науковими	відділеннями

б е р е з е н ь –
травень

відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	та	виховної	роботи,
кз	«ломанум»

31. участь	 у	 всеукраїнському	 семінарі-практикумі	 керівників	 делегацій	 та	 наукових	
керівників	 в	 рамках	 всеукраїнського	 конкурсу-захисту	 науково-дослідницьких	
робіт	учнів-членів	ман	україни	за	науковими	відділеннями

березень–
травень

відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи,
кз	«ломанум»

32. видання	науково-методичного	журналу	«освіта	на	луганщині»	(4	випуски) березень,
червень,
вересень,
грудень

лоіппо

II квартал

33. обласний	науково-практичний	семінар	для	керівників	міських	та	районних	об’єднань	
учителів	іноземної	мови	«стратегії	ефективної	підготовки	учнів	до	зно,	типові	про-
блеми	та	ефективні	шляхи	їх	вирішення»

квітень відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти,
лоіппо

34. курси	 підвищення	 кваліфікації	 вчителів	 англійської,	 німецької,	 французької,	
іспанської	мов	«сучасні	технології	навчання	в	системі	іншомовної	освіти»

квітень відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти,
лоіппо

35. обласна	 науково-практична	 конференція	 «актуальні	 питання	 військово-
патріотичного	виховання	в	умовах	сьогодення»

квітень відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти,
лоіппо

36. обласна	 науково-практична	 конференція	 для	 керівників	 міських	 (районних)	
методичних	 об’єднань	 (центрів),	 соціальних	 педагогів,	 психологів	 Днз,	 знз	
«науково-методичний	 супровід	 розвитку	 професійної	 компетентності	 працівників	
психологічної	служби»	

квітень лоіппо
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37. обласна	 науково-практична	 конференція	 «актуальні	 питання	 військово-
патріотичного	 виховання	 в	 умовах	 сьогодення»	 на	 базі	 кз	 «луганський	 обласний	
ліцей-інтернат	 з	 посиленою	 військово-фізичною	 підготовкою	 «кадетський	 корпус	
імені	героїв	молодої	гвардії»	для	заступників	директорів	з	виховної	роботи,	учителів	
предмета	«захист	вітчизни»,	«основи	фізичної	культури»

квітень лоіппо

38. обласна	 науково-практична	 конференція	 «Дошкільна	 інклюзивна	 освіта	 —	 акту-
альна	 потреба	 сьогодення»	 для	 методичних	 кабінетів	 (центрів),	 керівників	 Днз,	
вихователів-методистів	 (спільно	 з	 інститутом	 модернізації	 змісту	 освіти	 мон	
україни)

квітень лоіппо

39. методична	інтернет-естафета	«освіта	дорослих	—	крок	до	професіоналізму» квітень лоіппо

40. обласний	конкурс	«майстер	року	—	2016»	серед	майстрів	виробничого	навчання	з	
провідних	професій	кожної	галузі		

квітень відділ	професійної	освіти
і	науки,	нмц	пто

41. всеукраїнський	огляд-ознайомлення	з	досвідом	роботи	з	питань	розвитку	дошкільної	
освіти	в	різних	регіонах	україни	(в	режимі	он-лайн).	Різноманітність	форм	дошкільної	
освіти;	методична	скарбничка;	робота	з	кадрами	та	батьківською	громадськістю

квітень	–
липень

відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти

42. засідання	обласного	круглого	столу	«здобутки	початкової	освіти	луганщини	з	наго-
ди	25-річчя	незалежності	україни»	для	методистів	методичних	кабінетів	(центрів),	
відповідальних	за	початкову	освіту

травень	 лоіппо

43. всеукраїнська	науково-методична	конференція	«національно-патріотичне	вихован-
ня	дітей	дошкільного	віку:	теорія	і	практика»

травень відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти

44. участь	 у	 семінарі-практикумі	 для	 заступників	 директорів	 обласних	 еколого-
натуралістичних	центрів	(станцій	юних	натуралістів)	в	м.	луцьк

травень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи

45. обласний	семінар	для	організаторів	(координаторів)	позашкільної	роботи	з	учнівською	
молоддю	за	туристсько-краєзнавчим	та	еколого-натуралістичним	напрямком	робо-
ти	«інноваційні	підходи	до	організації	позашкільної	освіти	з	учнівською	молоддю	з	
урахуванням	особливостей	навчально-виховного	процесу	в	луганській	області»

травень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи

46. засідання	навчально-методичної	ради	«формування	професійних	навичок	майбут-
нього	кваліфікованого	робітника	через	застосування	сучасних	технологій	та	їх	впро-
вадження	у	навчально-виробничий	процес»

червень відділ	професійної	освіти
і	науки,	нмц	пто

47. всеукраїнський	семінар-практикум	керівників,	методистів	наукових	відділень	ман	
україни	(відділення	наук	про	землю)	«організація	діяльності	наукових	товариств	
учнів	у	відділенні	наук	про	землю	ман	україни:	регіональний	вимір»

червень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	та	виховної	роботи,
кз	«ломанум»
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48. міжнародна	науково-практична	конференція	«наукова	еліта	в	розвитку	держав» червень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	та	виховної	роботи,
кз	«ломанум»

49. всеукраїнський	семінар	координаторів	всеукраїнського	фізичного	конкурсу	«леве-
ня»	у	2016	році

червень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	та	виховної	роботи,
кз	«ломанум»

50. участь	у	всеукраїнському	педагогічному	практикумі	«світ	творчості»	для	директорів	
обласних	еколого-натуралістичних	центрів	(станцій	юних	натуралістів)	у	м.	Рівне

червень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи

51. участь	 у	 всеукраїнському	 семінарі-практикумі	 керівників,	 методистів	 наукових	
відділень	 ман	 україни	 (відділення	 наук	 про	 землю)	 «організація	 діяльності	 на-
укових	 товариств	 учнів	 у	 відділенні	 наук	 про	 землю	 ман	 україни:	 регіональний	
вимір»

червень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи,
кз	«ломанум»

52. участь	 педагогів	 у	 міжнародній	 науко-практичній	 конференції	 «наукова	 еліта	 в	
розвитку	держав»

червень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	і	виховної	роботи,
кз	«ломанум»

53. участь	у	всеукраїнському	семінарі	координаторів	всеукраїнського	фізичного	кон-
курсу	«левеня»	у	2016	році

червень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи,
кз	«ломанум»

III квартал

54. всеукраїнський	 семінар	 координаторів	 міжнародного	 математичного	 конкурсу	
«кенгуру»	у	2016	році

липень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	та	виховної	роботи,
кз	«ломанум»

55. участь	 у	 всеукраїнському	 семінарі	 координаторів	 міжнародного	 математичного	
конкурсу	«кенгуру»	у	2016	році	

липень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи,
кз	«ломанум»

56. серпнева	науково-практична	конференція	педагогічних	працівників серпень Департамент	освіти	і	науки
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57. участь	 у	 міжнародній	 науковій	 школі	 для	 педагогічних	 працівників	 на	 базі	
аргонської		навчальної	лабораторії	(анл)

серпень відділ	інтернатних	
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи,
кз	«ломанум»

58. участь	у	всеукраїнській	серпневій	конференції	для	керівників	творчих	учнівських	
об’єднань	 еколого-натуралістичних	 центрів	 (станцій	 юних	 натуралістів)	 на	 базі	
ненцум

серпень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи,

59. засідання	круглого	столу	«міжкультурна	комунікація	та	професійно	зорієнтоване	
викладання	англійської	мови:	лінгвістичний	та	методичний	аспекти»

вересень відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти,
лоіппо

60. онлайн-нарада	 для	 керівників	 міських	 та	 районних	 об’єднань	 учителів	 іноземної	
мови	«методологічні	засади	комунікативного	уроку	іноземної	мови»

вересень відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти,
лоіппо

61. круглий	стіл	«міжкультурна	комунікація	та	професійно	зорієнтоване	викладання	
іноземних	мов:	лінгвістичний	і	методичний	аспекти»	для	вчителів	іноземних	мов

вересень лоіппо

62. засідання	навчально-методичної	ради	«якісний	аналіз	професійних	та	навчальних	
досягнень		учнів	за	результатами	проведення	Дпа,зно,	Дка	у	2015/2016	навчаль-
ному	році»

вересень відділ	професійної	освіти
і	науки,	нмц	пто

63. участь	у	всеукраїнській	науково-практичній	конференції	до	Дня	працівників	освіти	
україни		на	базі	ненцум

вересень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи

64. обласна	 методична	 рада	 з	 питань	 організації	 туристсько-краєзнавчої,	 еколого-
натуралістичної	роботи	та	патріотичного	виховання	учнівської	молоді

вересень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи

65. всеукраїнський	 семінар-практикум	 керівників	 територіальних	 відділень	 ман	
україни	 «мала	 академія	 наук	 учнівської	 молоді	 як	 науково-освітній	 ресурс	
підтримки	обдарованих	дітей	у	регіоні»

вересень	–
жовтень

відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	та	виховної	роботи,
кз	«ломанум»

66. участь	у	всеукраїнському	семінарі-практикумі	керівників	територіальних	відділень	
ман	 україни	 «мала	 академія	 наук	 учнівської	 молоді	 як	 науково-освітній	 ресурс	
підтримки	обдарованих	дітей	у	регіоні»

вересень	–
жовтень

відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи,
кз	«ломанум»
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IV квартал

67. всеукраїнська	 нарада	 (в	 режимі	 он-лайн)	 зі	 спеціалістами	 з	 дошкільної	 освіти	
регіональних	управлінь/департаментів	освіти	і	науки	та	методистами	з	дошкільної	
освіти	 інститутів/академій	 післядипломної	 педагогічної	 освіти	 за	 темою	
«підвищення	 якості	 освітнього	 процесу	 в	 сучасному	 дошкільному	 навчальному	
закладі:	управлінський	і	методичний	аспекти»

жовтень відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти

68. урочистості	з	нагоди	святкування	Дня	працівників	освіти жовтень Департамент	освіти	і	науки

69. залучення	 загальноосвітніх	 навчальних	 закладів	 луганської	 області	 до	 активної	
участі	в	міжнародній	програмі	з	пошуку	майбутніх	лідерів	«FLEX»	

жовтень	 відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти,
лоіппо

70. участь	у	восьмій	міжнародній	виставці-презентації	«інноватика	в	освіті	—	2016» жовтень лоіппо

71. обласний	 форум	 «інноваційно-освітній	 простір	 навчальних	 закладів:	 науково-
практичні	 досягнення»	 в	 рамках	 восьмого	 міжнародного	 форуму	 «інноватика	 в	
сучасній	освіті	—	2016»	для	працівників	методичних	кабінетів	(центрів),	керівників	
навчальних	закладів	області	та	педагогічних	працівників

жовтень лоіппо

72. обласна	 науково-практична	 конференція	 «Разом!	 партнерство	 навчальних	
культурно-освітніх,	 соціальних	 закладів	 і	 родини»	 для	 педагогічних	 працівників	
навчальних	закладів

жовтень лоіппо

73. обласна	науково-практична	конференція	«професійний	розвиток	вчителя	англійської	
мови:	відкриття	та	впровадження	інноваційних	підходів	до	навчання,	розширення	
педагогічних	знань	на	платформі	eTwinning	Plus»		для	вчителів	англійської	мови		

жовтень лоіппо

74. навчальний	тренінг	для	вихователів	дошкільних	закладів,	які	будуть	працювати	у	
2016–2017	навчальному	році	за	програмою	курсу	«культура	добросусідства»		

жовтень лоіппо

75. участь	 у	 всеукраїнському	 семінарі-практикумі	 керівників,	 методистів,	 наукових	
відділень	ман	україни	(відділення	історії,	філософії	та	суспільствознавства)	«фор-
мування	наукового	світогляду	та	розвиток	мислення	учнів	у	наукових	відділеннях	
суспільно-гуманітарного	профілю	ман	україни»

жовтень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи,
кз	«ломанум»

76. всеукраїнський	 семінар-практикум	 керівників,	 методистів,	 наукових	 відділень	
ман	 україни	 (відділення	 історії,	 філософії	 та	 суспільствознавства)	 «формування	
наукового	світогляду	та	розвиток	мислення	учнів	у	наукових	відділеннях	суспільно-
гуманітарного	профілю	ман	україни»

жовтень відділ	інтернат	них
закладів,	позашкільної
освіти	та	виховної	роботи,
кз	«ломанум»

77. участь	 в	 курсах	 підвищення	 кваліфікації	 для	 педагогічних	 працівників	
позашкільних	 навчальних	 закладів	 (очно-дистанційна	 форма)	 на	 базі	 ненцум	
(м.	київ):	методистів;	директорів;	керівники	гуртків;	заступників	директорів.

жовтень	–
листопад

відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи
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78. обласний	семінар	з	координаторами	міжнародного	інтерактивного	історичного	кон-
курсу	«лелека	-	2016»

листопад відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	та	виховної	роботи,
кз	«ломанум»

79. обласна	 науково-практична	 конференція	 «актуальні	 проблеми	 психолого-
педагогічного	проектування	процесу	національно-патріотичного	виховання»

листопад відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти,
лоіппо

80. круглий	стіл	для	керівників	міських	та	районних	об’єднань	учителів	іноземної	мови	
«Роль	культурознавчого	підходу	в	навчанні	іноземної	мови»

листопад відділ	дошкільної	та
загальної	середньої	освіти,
лоіппо

81. обласна	 науково-практична	 конференція	 «актуальні	 проблеми	 психолого-
педагогічного	 проектування	 процесу	 національно-патріотичного	 виховання	 дітей	
та	 молоді»	 для	 заступників	 директорів	 з	 виховної	 роботи,	 педагогів-організаторів,	
класних	керівників,	педагогів	позашкільних	навчальних	закладів

листопад	 лоіппо

82. обласна	 науково-практична	 конференція	 «формування	 демократичних	 цінностей	
учнів	 у	 процесі	 викладання	 соціально-гуманітарних	 дисциплін»	 для	 вчителів		
соціально-гуманітарних	дисциплін		

листопад лоіппо

83. онлайн-конференція	«проблеми	діагностики	та	проектування	розвитку	обдарованості	
дошкільників»	для	працівників	Днз	

листопад лоіппо

84. міжнародна	 наукова	 школа	 для	 педагогічних	 працівників	 на	 базі	 європейської	
організації	ядерних	досліджень	(сеRN)

листопад відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	та	виховної	роботи,
кз	«ломанум»

85. обласний	семінар	для	методистів,	педагогічних	організаторів	та	керівників	секцій:	
«теорія	і	практика	дослідницької	діяльності	учнів	в	системі	луганської	ман»

листопад відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	та	виховної	роботи,
кз	«ломанум»

86. обласна	 методична	 рада	 з	 питань	 організації	 туристсько-краєзнавчої,	 еколого-
натуралістичної	роботи	та	патріотичного	виховання	учнівської	молоді:	

грудень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи

87. міжнародна	 наукова	 школа	 педагогічних	 працівників	 на	 базі	 експериментальної	
лабораторії	«XLAB»

грудень відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	та	виховної	роботи,
кз	«ломанум»
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88. участь	 у	 всеукраїнському	 форумі	 молодих	 педагогів	 позашкільних	 навчальних	
закладів	на	базі	ненцум

грудень відділ	інтернатних	
закладів,	позашкільної
освіти	і		виховної	роботи

89. засідання	 навчально-методичної	 ради	 «Розробка	 педагогічних	 програмних	 засобів	
навчання	в	професійній	підготовці	учнів	птнз»

грудень відділ	професійної	освіти
і	науки	нмц	пто

90. всеукраїнські	 тренінги	 для	 керівників,	 методистів,	 педагогів	 наукових	 відділень	
ман	україни:
з	програми	«філософія	для	дітей»;
з	програми	«нео	(нова	енергетична	освіта,	енергоефективність	та	енергозбереження)»

протягом	року відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	та	виховної	роботи,
кз	«ломанум»

91. всеукраїнські	 круглі	 столи,	 майстер-класи,	 наради	 національного	 центру	 «мала	
академія	наук	україни	учнівської	молоді»

протягом	року відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної
освіти	та	виховної	роботи,
кз	«ломанум»
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V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА З КЕРІВНИМИ КАДРАМИ ОСВІТИ

№
п/п

зміст	роботи термін відповідальні

І квартал

1. впровадження	 в	 навчально-виховний	 процес	 в	 Днз	 області	 програми	 з	
основ	 соціальної	 і	 фінансової	 освіти	 дітей	 дошкільного	 віку	 «афлатот»	
(міжнародна	фундація	«Aflatoun	International»	—	нідерланди)

січень	– червень відділ	дошкільної	та	загальної
середньої	освіти

2. співпраця	з	міжнародними	організаціями,	науковими	центрами,	освітніми	
установами:	
Goethe-Institut	 в	 україні,	 Alliance	 Franaise	 в	 україні,	 Macmillan	 (бри-
танське	видавництво),
Cambridge	University	Press	 (британське	видавництво	з	друку	навчальної	
літератури),	
British	Council	в	україні,	Pearson-Dinternal

січень	–	
протягом	року

відділ	дошкільної	та	загальної
середньої	освіти,	лоіппо

3. обласний	науково-практичний	семінар	«Досвід	регіональної	мережі	гаш» січень лоіппо

4. онлайн-свято	«першого	дзвоника»	в	регіональній	школі	новаторства	для	
керівників	знз	та	педагогічних	працівників

січень лоіппо

5. обласна	 науково-практична	 конференція	 «школи	 нового	 типу	 —	
провідники	 інноваційних	 процесів	 в	 освіті»	 для	 керівників	 навчальних	
закладів

лютий лоіппо

6. проведення	семінару	з		директорами		закладів	освіти	обласної	комунальної	
власності	з	питань	проведення		капітальних	ремонтів,	діючих	нормативних	
документів	 щодо	 	 видів	 	 капітальних	 	 ремонтів,	 оформлення	 документів	
для	узгодження	робіт	

лютий відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

7. онлайн-академія	молодого	директора	«нормативно-правове	забезпечення	
навчально-виховного	процесу»	для	керівників	знз

березень лоіппо

8. обласна	 науково-практична	 конференція	 «інноваційні	 підходи	 до	
підготовки	конкурентоспроможних	робітників»

березень відділ	професійної	освіти
і	науки,	нмц	пто

9. секція	 заступників	 директорів	 з	 навчальної	 роботи,	 методистів.	 «мето-
дична	робота	як	основний	елемент	організації	та	планування	навчального	
процесу	в	птнз»

березень відділ	професійної	освіти
і	науки,	нмц	пто
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10. семінар-практикум	 з	 питань	 стану	 утримання	 	 та	 виховання	 дітей-сиріт	
і	 дітей,	 позбавлених	 батьківського	 піклування,	 в	 закладах	 освіти	 облас-
ного	 підпорядкування,	 	 забезпечення	 	 їх	 якісною	 освітою	 та	 	 соціально-
правовим	 захистом	 на	 базі	 сєвєродонецької	 обласної	 загальноосвітньої	
школи-інтернату	 і–ііі	 ступенів	 для	 	 директорів	 закладів	 освіти	 обласної	
комунальної	власності		

березень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і	виховної
роботи

11. семінар-практикум	з	питань	проведення	ліцензійної	експертизи	освітніх	
послуг	для	голів	експертних	комісій

березень відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

ІІ квартал

12. секція	 заступників	 директорів	 з	 навчально-виховної	 роботи	 «врахуван-
ня	 регіонального	 компоненту	 та	 подій	 сьогодення	 	 під	 час	 планування	
та	 організації	 методичної	 роботи	 щодо	 профілактики	 правопорушень	 та	
здійснення	правової	освіти	батьків	та	молоді»

квітень відділ	професійної	освіти	і	науки
нмц	пто

13. семінар-практикум	з	питань	заохочення	педагогічних	працівників	:

•	для	фахівців	відділів	освіти	міст	та	районів.

•	для	керівників	професійно-технічних	навчальних	закладів,	навчальних	
закладів	обласної	комунальної	власності

квітень відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

14. семінар-практикум	з	питань	працевлаштування	молодих	спеціалістів	для	
фахівців	кадрових	служб	відділів	освіти	міст	та	районів

квітень відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

15. обласні	педагогічні	читання	«електронний	освітній	ресурс	як	інструмент	
здійснення	інтеграції	змісту	освіти	за	новими	технологіями	навчання»

квітень відділ	професійної	освіти	і	науки
нмц	пто

16. засідання	круглого	столу	«пріоритетні	напрями	інноваційного	розвитку	
регіональної	системи	освіти»	для	керівників	експериментальних	навчаль-
них	закладів

квітень лоіппо

17. онлайн-академія	 молодого	 директора	 «система	 планування	 роботи	 на-
вчального	закладу»	для	керівників	знз

червень лоіппо

18. науково-практичний	 семінар	 «створення	 сприятливих	 умов	 для	 рівного	
доступу	до	якісної	освіти	дітей	з	особливими	потребами,	які	виховуються	
в	закладах	освіти	обласного	підпорядкування»	(для	 	директорів	закладів	
освіти	 обласної	 комунальної	 власності)	 на	 базі	 комунального	 закладу	
«Рубіжанський	навчально-реабілітаційний	центр	«кришталик»)

травень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної
роботи

19. секція	 старших	 майстрів	 та	 майстрів	 виробничого	 навчання	 «освоєння	
та	 впровадження	 сучасних	 виробничих	 та	 педагогічних	 технологій	 у	
професійно-практичну	підготовку	кваліфікованих	робітників»

червень	 відділ	професійної	освіти	і	науки
нмц	пто
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ІІІ квартал

20. інструктивно-методична	 нарада	 для	 керівників	 закладів	 освіти	 обласної	
комунальної	власності	з	питань	організації	навчально-виховного	процесу	
та	підготовки	до	осінньо-зимового	періоду

вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної
роботи

21. секція	 заступників	 директорів	 з	 навчально-виховної	 роботи,	 навчальної	
роботи,	 методистів.	 інструктивно-методична	 нарада	 «організація	 плану-
вання	 та	 методичного	 	 супроводу	 навчальної	 та	 виховної	 роботи	 у	 2016–
2017	н.	р.»		

вересень відділ	професійної	освіти	і	науки
нмц	пто

ІV квартал

22. обласна	науково-практична	конференція	«Роль	англійської	мови	у	сучас-
ному	суспільстві»

жовтень відділ	професійної	освіти	і	науки
нмц	пто

23. засідання	 круглого	 столу	 «життєдіяльність	 «трикутника»	 (школа	 —	
сім’я	—	громадськість)»	в	умовах	сучасного	знз»	для	керівників	громадсь-
ко	активних	шкіл

жовтень	 лоіппо

24. обласний	 науково-методичний	 семінар	 «перспективні	 інноваційні	
технології	в	управлінні	загальноосвітнім	навчальним	закладом:	теоретико-
методологічні	та	практичні	аспекти	менеджменту	освітніх	інновацій»	для	
керівників	експериментальних	закладів	

жовтень лоіппо

25. проведення	семінару	з		директорами		закладів	освіти	обласної	комунальної	
власності	з	питань	застосування	нормативів	м’якого	та	твердого	інвентарів,	
поточних	ремонтів	згідно	з	діючими	нормативними	документами		

листопад відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

26. семінар-практикум	 для	 заступників	 директорів	 з	 виховної	 (навчально-
виховної)	роботи	з	питань	сприяння	волонтерської	допомоги	дітям	з	числа	
внутрішньо	 переміщених	 осіб,	 дітям-інвалідам,	 дітям-сиротам	 та	 дітям,	
які	 опинилися	 в	 складних	 життєвих	 обставинах	 на	 базі	 кремінської	
обласної	загальноосвітньої	санаторної	школи-інтернату	і-ііі	ступенів	

листопад відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної
роботи	

27. онлайн-академія	молодого	директора	«науково-методичний	супровід	пе-
дагога»	для	керівників	знз

листопад лоіппо

28. обласний	науково-практичний	семінар	«курс	«історія	народу»	—	складо-
ва	системи	патріотичного	виховання	навчального	закладу»

листопад лоіппо

29. обласний	науково-практичний	семінар	«Розвиток	партнерських	стосунків	
між	соціальними	інститутами	як	засіб	для	створення	умов	успішного	роз-
витку	особистості»	для	керівників	знз	та	експериментальних	навчальних	
закладів,	завідувачів	Днз

листопад лоіппо
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30. секція	 заступників	 директорів	 з	 навчально-виробничої	 	 роботи.	 про-
блемний	 семінар	 «проблеми	 внутрішнього	 контролю	 та	 шляхи	 їх	
розв’язання»

листопад відділ	професійної	освіти
і	науки,	нмц	пто

31. обласна	віртуальна	виставка-презентація	«сучасні	заклади	освіти	луган-
щини	—	2016»	для	керівників	знз	та	медпрацівників

грудень лоіппо

32. семінар-практикум	з	питань	працевлаштування	молодих	спеціалістів	для	
фахівців	кадрових	служб	відділів	освіти	міст	та	районів

грудень	 відділ	професійної	освіти
і	науки,	нмц	пто
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VІ. ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ, ЦІЛЬОВИХ ПЕРЕВІРОК ЩОДО СТАНУ СПРАВ

В УПРАВЛІННЯХ (ВІДДІЛАХ) ОСВІТИ МІСЬКИХ РАД ТА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ,

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ,

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

№
п/п

Зміст роботи Термін Відповідальні

1. Дотримання	законодавства	щодо	реалізації	прав	на	вищу	та	професійно-
технічну	освіту	

червень-серпень відділ	професійної	освіти	та	науки	

2. здійснення	 державного	 контролю	 щодо	 соціально-правового	 захисту,	
навчання	та	утримання	дітей-сиріт	та	дітей,	позбавлених	батьківського	
піклування,	осіб	із	їх	числа	у	професійно-технічних	навчальних	закла-
дах	області

упродовж	року	 відділ	професійної	освіти	та	науки	

3. перевірка	 готовності	 матеріальної	 бази	 закладів	 освіти	 обласної	
комунальної	власності	до	нового	навчального	року.

серпень відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти,	відділ	інтернатних
закладів,	позашкільної	освіти
і	виховної	роботи

4. вивчення	 стану	 матеріально-технічної	 бази	 закладів	 обласної	
комунальної	 власності	 з	 метою	 підготовки	 проведення	 поточних	 та	
капітальних	ремонтних	робіт	в	наступному		бюджетному		році

вересень	– грудень відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

5. участь	 у	 	 проведенні	 Днів	 Департаменту	 освіти	 і	 науки	 	 в	 закладах	
освіти	 обласної	 комунальної	 власності	 (вивчення	 матеріальної	 бази	 з	
метою	створення	комфортабельних	умов		для		перебування		вихованців		
в	інтернатних	закладах)

згідно	графіку
протягом	року

відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

6. вивчення	 технічного	 стану	 технологічного	 обладнання	 в	 закладах	
освіти	обласної	комунальної	власності

протягом	року відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

7. вивчення	перспективної	потреби	у	педагогічних	кадрах	та	формуван-
ня	переліку	вакантних	посад	навчальних	закладів	луганської	області	
для	 працевлаштування	 випускників	 вищих	 педагогічних	 закладів	
луганської	області	та	інших	областей	україни	на	2016–2017	навчаль-
ний	рік

січень відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом



31

8. стан	проведення	атестації	педагогічних	кадрів	навчальними	закладами	
та	 відділами	 освіти,	 передбаченими	 графіком	 атестації	 на	 2015–2016	
навчальний	рік

лютий
березень

відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

9. Державна	атестація	закладів	професійно-технічної	освіти протягом	року	 відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

10. стан	 проведення	 атестації	 загальноосвітніх,	 дошкільних	 та	
позашкільних	навчальних	закладів

протягом	року	 відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

11. аналіз	 стану	 організації	 харчування	 вихованців	 та	 виконання	 норм	
харчування		в	закладах	освіти	обласного	підпорядкування

щомісяця відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і	виховної
роботи,	відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

12. здійснення	державного	контролю	щодо	стану	утримання		та	виховання	
дітей-сиріт	і	дітей,	позбавлених	батьківського	піклування,	в	закладах	
освіти	обласного	підпорядкування,	 	забезпечення	 	 їх	якісною	освітою	
та		соціально-правовим	захистом

лютий
травень
листопад

відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і	виховної
роботи

13. здійснення	 державного	 контролю	 щодо	 створення	 сприятливих	 умов	
для	 рівного	 доступу	 до	 якісної	 освіти	 дітей	 з	 особливими	 потребами,	
які	виховуються	в	закладах	освіти	обласного	підпорядкування

березень
травень
жовтень

відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і	виховної
роботи
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VII. НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ

УПРАВЛІННЯМ (ВІДДІЛАМ) ОСВІТИ МІСЬКИХ РАД ТА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ,

КЕРІВНИКАМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ,

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

№
п/п

Зміст роботи Термін Відповідальні

1. Робота	 щодо	 створення	 Ради	 ректорів	 вищих	 навчальних	 закладів	 ііі–
іV	 рівнів	 ,	 директорів	 і–іі	 рівнів	 акредитації.	 участь	 у	 засіданнях	 Ради	
ректорів	вищих	навчальних	закладів	ііі–іV	рівнів,	Ради	директорів	вищих	
навчальних	закладів	і–іі	рівнів	акредитації	

упродовж		року	 відділ	професійної	освіти	та	науки	

2. проведення	нарад	з	директорами	професійно-технічних	навчальних	закладів	 щокварталу	 відділ	професійної	освіти	та	науки	

3. проведення	нарад	з	керівниками	управлінь	(відділів)	освіти	міських	рад	та	
райдержадміністрацій

щокварталу Директор	 	 Департаменту	 освіти	 і	
науки

4. проведення	 нарад	 зі	 спеціалістами	 управлінь	 (відділів)	 освіти	 з	 питань	
дошкільної	освіти

щокварталу відділ	 дошкільної	 та	 загальної	
середньої	освіти

5. надання	 методичної	 допомоги	 з	 питань	 заохочення	 педагогічних	
працівників	

постійно відділ	 ліцензування,	 атестації	 та	
роботи	з	персоналом

6. надання	 методичної	 допомоги	 з	 питань	 проведення	 ліцензування	 та	
атестації	навчальних	закладів		

постійно відділ	 ліцензування,	 атестації	 та	
роботи	з	персоналом

7. надання	 методичної	 допомоги	 з	 питань	 атестації	 педагогічних	
працівників	

постійно відділ	 ліцензування,	 атестації	 та	
роботи	з	персоналом

8. проведення	 нарад	 з	 директорами	 	 та	 головними	 бухгалтерами	 закладів	
освіти	обласного	підпорядкування

щомісяця відділ	 інтернатних	 закладів,	
позашкільної	 освіти	 і	 виховної	 ро-
боти

9. надання	методичної	допомоги	закладам	освіти	обласного	підпорядкування	
з	питань	організації	роботи	та		належного	стану	функціонування	навчаль-
них	закладів

щомісяця відділ	 інтернатних	 закладів,	
позашкільної	 освіти	 і	 виховної	 ро-
боти

10. проведення	 співбесід	 з	 керівниками	 закладів	 освіти	 обласного	
підпорядкування,	 їх	 заступниками,	 головними	 бухгалтерами,	 голова-
ми	 профспілкових	 комітетів	 з	 актуальних	 	 та	 проблемних	 питань	 щодо	
поліпшення	організації	роботи	навчально-виховного	закладу	

двічі	на	рік відділ	 інтернатних	 закладів,	
позашкільної	 освіти	 і	 виховної	 ро-
боти
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11. Дні	Департаменту	освіти	і	науки	в	районах:
•	біловодському,
•	старобільському,
•	марківському,
•	новопсковському,
•	міловському,
•	білокуракинського,

березень
лютий
квітень
травень
жовтень
листопад

Департамент	освіти	і	науки

12. Дні	Департаменту	освіти	і	науки	в	птнз	області
–	Дптнз	«щастинський	професійний	ліцей»
–	білокуракинський	професійний	аграрний	ліцей
–	попаснянський	професійний	ліцей	залізничного	транспорту
–	золотівський	професійний	ліцей
–	старобільський	професійний	ліцей
з	питань:
–	загальна	характеристика	та	відповідність	діяльності	навчального	закладу;
–	відповідність	змісту	професійно-технічної	освіти	Державним	стандартам;
–	порядок	формування	контингенту	учнів,	слухачів;
–	склад	контингенту	учнів,	слухачів;
–	стан	матеріально-технічної	бази	та	навчально-методичного	забезпечення;
–	стан	організації	навчально-виробничої	діяльності;
–	організація	внутрішнього	контролю.

березень
квітень
травень
листопад
грудень

відділ	професійної	освіти	та	науки
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VIIІ. КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ

№
п/п

Зміст роботи Термін Відповідальні

1. складання	та	перевірка	розрахунків		проекту		бюджету	на	2017	рік	по	
закладам	освіти	обласної	комунальної	власності		згідно	чинного	зако-
нодавства

ііі	квартал відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти	

2. Розробка	бюджетних	запитів		на	2017		рік	по	закладам	освіти	обласної	
комунальної	власності	згідно	дотримання		чинного	законодавства

ііі	квартал
іV	квартал

відділ		по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

3. зведення	 щоквартального	 та	 річного	 аналізу	 виконання	 бюджету	 по	
закладам	освіти,	які	фінансуються	з	обласного	бюджету

щокварталу відділ		по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

4. організаційне	 забезпечення	 проведення	 моніторингу	 технічного	 ста-
ну	 і	 оптимізації	 видатків	 на	 придбання	 обладнання	 та	 здійснення	
капітальних	 ремонтів	 у	 закладах	 освіти	 обласної	 комунальної	
власності

протягом	року відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

5. контроль	 за	 ефективністю	 використання	 коштів	 обласного	 бюджету	
при	проведенні	конкурсних	торгів	по	закупівлі		товарів,	робіт	і	послуг	
за	державні	кошти	згідно	вимог	закону	україни	«про	здійснення	дер-
жавних	закупівель»	

протягом	року відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

6. моніторинг	 заходів	 скорочення	 споживання	 енергоносіїв	 закладами	
освіти	обласного	підпорядкування	

протягом	року відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

7. аналіз	видатків	м’якого	інвентарю,	поточного	ремонту,	придбання	об-
ладнання	та	меблів,	капітального	ремонту

щокварталу відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

8. визначення	потреби	закладів	обласного	підпорядкування	в	обладнанні	
та	предметах		довгострокового	користування	

протягом	року відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

9. Розгляд	 та	 узгодження	 проектно-кошторисної	 документації,	 видів	
та	 обсягів	 	 ремонтних	 робіт	 в	 закладах	 освіти	 обласної	 комунальної	
власності

відповідно	до	плану
	проведення	робіт

відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

10. моніторинг	цін	на	продукти	харчування щодекади відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти
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11. аналіз	звітності	використання	бюджетних	коштів	і	процедур	згідно	з	
законом	україни	«про	здійснення	державних	закупівель»

щокварталу,
	відповідно	до	плану
закупівель

відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

12. підготовка	та	подання	до	обласної	державної	адміністрації		статистич-
них	звітів	 	про	проведення	 	конкурсних	торгів	по	закупівлі	 	товарів,	
робіт,	послуг			за		державні	кошти	(за	кошти	місцевих	бюджетів)

щокварталу відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

13. контроль		за		проведенням		ремонтних	робіт		в		закладах	освіти	обласної	
комунальної	власності

згідно	графіку	робіт відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

14. участь	у	роботі	по	підготовці	проекту	бюджету	закладів	освіти	обласної	
комунальної	власності	на	наступний	рік

жовтень-грудень відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

15. Розгляд	 стану	 комплектування	 закладів	 обласної	 комунальної	
власності	обладнанням,	інвентарем,	забезпечення	вугіллям	та	іншим	
для	планування	необхідних	обсягів	закупівель	в	наступному	бюджет-
ному	році

вересень-грудень відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

16. аналіз	виконання	договірних	зобов’язань	у	частині	обсягів	та	цін	на	
продукти	харчування

щомісячно відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

17. контроль	 за	 встановленням	 лічильників	 у	 закладах	 освіти	 обласної	
комунальної	власності

щокварталу відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

18. здійснення	державного	контролю	щодо	створення	сприятливих	умов	
для	 рівного	 доступу	 до	 якісної	 освіти	 дітей	 з	 особливими	 потребами,	
які	виховуються	в	закладах	освіти	обласного	підпорядкування

травень
жовтень

відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і	виховної
роботи

19. контроль	стану	організації	харчування	та	виконання	норм	харчуван-
ня		в	закладах	освіти	обласного	підпорядкування

щомісяця відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і	виховної
роботи
відділ	по	централізованому
господарчому	обслуговуванню
закладів	освіти

20. здійснення	 державного	 контролю	 щодо	 організації	 роботи	 з	 питань	
охорони	праці	та	безпеки	життєдіяльності	в	закладах	освіти	обласного	
підпорядкування

серпень
вересень

відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і	виховної
роботи
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21. здійснення	державного	контролю	щодо	стану	утримання		та	виховання	
дітей-сиріт	і	дітей,	позбавлених	батьківського	піклування,	в	закладах	
освіти	обласного	підпорядкування,		забезпечення		їх	якісною	освітою	
та		соціально-правовим	захистом		

лютий
листопад

відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і	виховної
роботи

22. підготовка	 зведених	 звітів	 до	 міністерства	 освіти	 і	 науки	 україни	 з	
форм:
–	№3	(профтех)	«про	контингент	учнів	та	слухачів	птнз
				у	2015	році»;
–	№4	(профтех)	«про	виробничу	діяльність	учбових	господарств	птнз
				сільськогосподарського	та	меліоративного	профілів	за	2015	рік»,
–	№	5	«про	наявність	тракторів,	автомобілів,	сільськогосподарських
				та	меліоративних	машин	у	птнз	сільськогосподарського
				та	меліоративного	профілів	станом	на	01.01.2016	р.»,
–	№	9	«про	навчально-виробниче	обладнання	і	техніку	птнз
				міністерства	освіти	і	науки	україни	за	2015	рік»

січень відділ	професійної	освіти	та	науки

23. вивчення	 та	 аналіз	 працевлаштування	 та	 загальної	 зайнятості	
випускників	птнз	у	2015	році	

січень відділ	професійної	освіти	та	науки

24. вивчення	 та	 аналіз	 стану	 виробничої	 діяльності	 	 навчальних	 госпо-
дарств	птнз	аграрного	профілю	у	2015	році

січень відділ	професійної	освіти	та	науки

25. вивчення	 та	 аналіз	 наявності	 обладнання	 та	 сільськогосподарської	
техніки	в	птнз	області	станом	на	01.01.2016	р.

січень відділ	професійної	освіти	та	науки

26. перевірка	роботи	приймальних	комісій	вищих	навчальних	закладів	та	
професійно-технічних	навчальних	закладів	області	

червень-серпень відділ	професійної	освіти	та	науки

27. прийом	 статистичних	 звітів	 за	 формами:	 —	 №	 1	 (профтех)	 «про	
підсумки	 роботи	 птнз	 за	 2015–2016	 навчальний	 рік»,	 —	 №	 8	 (про-
фтех)	«про	професійне	навчання	незайнятого	населення	за	направлен-
ням	служби	зайнятості	за	і	півріччя	2016	року»

липень відділ	професійної	освіти	та	науки

28. Розробка	та	подання	до	міністерства	освіти	і	науки	україни	зведеного	
статистичного	 звіту	 за	 формою	 №	 1	 (профтех)	 «про	 підсумки	 роботи	
птнз	за	2015-2016	навчальний	рік»

липень відділ	професійної	освіти	та	науки

29. аналіз	випуску	у	птнз	області	в	2017	році	для	попереднього	замов-
лення	документів	про	освіту	державного	зразка

липень відділ	професійної	освіти	та	науки

30. статистично-аналітичний	звіт	щодо	продовження	навчання	у	птнз	та	
працевлаштування	учнів	пільгових	категорій

липень відділ	професійної	освіти	та	науки
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31. вивчення	 та	 аналіз	 виконання	 державного	 замовлення	 з	 прийому	
молоді	на	навчання	у	2016	році,	прийом	від	птнз	області	оперативного	
звіту	за	формою	№	6-в	(профтех)	«про	стан	прийому	учнів	до	птнз»	

липень-серпень відділ	професійної	освіти	та	науки

32. підготовка	оперативного	звіту	з	форми	№	7-в	(профтех)	«про	підготовку	
птнз	області	до	нового	навчального	року»

липень-серпень відділ	професійної	освіти	та	науки

33. аналіз	 стану	 підготовки	 професійно-технічних	 навчальних	 закладів	
до	нового	навчального	року	та	опалювального	сезону

серпень-листопад відділ	професійної	освіти	та	науки

34. підготовка	державної	статистичної	звітності	за	формою	№	2	(профтех)	
«про	прийом	учнів	та	слухачів	станом	на	01.09.2016	року»

вересень відділ	професійної	освіти	та	науки

35. моніторинг	професій	за	якими	здійснюється	підготовка	кваліфікованих	
робітників	та	молодших	спеціалістів	у	професійно-технічних	навчаль-
них	закладах	станом	на	01.09.2016	року

вересень відділ	професійної	освіти	та	науки

36. вивчення	та	аналіз	працевлаштування	випускників	птнз	відповідно	
до	 отриманої	 професії	 за	 2015-2016	 навчальний	 рік	 за	 галузевими	
спрямуваннями

вересень відділ	професійної	освіти	та	науки

37. вивчення	 та	 аналіз	 виконання	 державного	 замовлення	 з	 підготовки	
робітничих	 кадрів	 та	 молодших	 спеціалістів	 	 за	 галузевими	 спряму-
ваннями	та	кодами	програмної	класифікації	видатків	у	2016	році

01.09.2016	–
01.10.2016

відділ	професійної	освіти	та	науки

38. вивчення	та	аналіз	стану	обліку	контингенту	учнів	та	слухачів	та	при-
йому	учнів	та	слухачів	відповідно	до	отриманих	ліцензій

вересень відділ	професійної	освіти	та	науки

39. моніторинг	наявності	випускників	загальноосвітніх	навчальних	закладів	
по	містах	і	районах	області	у	2017році	(на	підставі	форми	76-Рвк)

жовтень відділ	професійної	освіти	та	науки

40. формування	 державного	 замовлення	 на	 професійну	 підготовку	
робітничих	 кадрів	 та	 молодших	 спеціалістів	 у	 професійно-технічних	
навчальних	закладах	області	у	2016	році	за	галузевим	спрямуванням	
(прийом,	випуск)	та	кодами	програмної	класифікації	видатків

жовтень відділ	професійної	освіти	та	науки

41. підготовка	 та	 формування	 зведених	 прогнозних	 обсягів	 підготовки	
робочих	 кадрів	 та	 молодших	 спеціалістів	 з	 прийому,	 випуску,	
середньорічного	 контингенту	 та	 вартісних	 показників	 на	 2016–
2020	роки	та	формування	зведених	

жовтень відділ	професійної	освіти	та	науки

42. вивчення	та	аналіз	попиту	ринку	праці	у	кваліфікованих	робітниках	
на	2017	рік	(згідно	укладених	двосторонніх	договорів	між	професійно-
технічними	навчальними	закладами	та	підприємствами-замовниками	
робітничих	кадрів)

листопад відділ	професійної	освіти	та	науки
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43. Дані	 про	 основні	 показники	 діяльності	 вищих	 навчальних	 закладів	
і–іV	 рівнів	 акредитації	 області	 (вступна	 кампанія	 до	 внз,	 основні	
тенденції,	 аналіз	 конкурсу,	 показники	 державного	 замовлення,	
випуск,	 контингент	 студентів	 пільгових	 категорій,	 професорсько-
викладацький	склад,	аналіз	стану	працевлаштування	випускників)

листопад відділ	професійної	освіти	та	науки

44. прийом	від	професійно-технічних	навчальних	закладів	та	вищих	на-
вчальних	закладів	і–іі	рівнів	акредитації	звіту	з	форми	№	1-зсо	«про	
продовження	навчання	для	здобуття	повної	загальної	середньої	освіти	
випускниками	 9-х	 класів	 середніх	 закладів	 освіти	 у	 2015–2016	 на-
вчальному	році»

листопад відділ	професійної	освіти	та	науки

45. прийом	 від	 професійно-технічних	 навчальних	 закладів	 області	 дер-
жавного	статистичного	звіту	за	формою	№	3	(профтех)	«про	контин-
гент	учнів	і	слухачів	птнз	луганської	області	за	2016	рік»

грудень відділ	професійної	освіти	та	науки

46. організаційно	 —	 методичне	 забезпечення	 проведення	 конкурсу	 на	
заміщення	вакантних	посад	державних	службовців

протягом	року відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

47. звіт	про	кількісний	склад	державних	службовців	(форма	ксДс) щокварталу відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

48. звіт	відомостей	про	видання	ліцензій	єдиного	зразку	суб’єктам	госпо-
дарювання	до	єдиного	ліцензійного	реєстру	

щомісячно відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

49. звіт	про	використання	бланків	ліцензій	єдиного	зразку	суб’єктам	го-
сподарювання

щомісячно відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

50. звіт	про	корупційні	дії	і	посадові	злочини	серед	працівників	Департа-
менту	та	керівників	навчальних	закладів	і	установ	області

щокварталу відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

51. звіт	 про	 результати	 відряджень	 за	 кордон	 з	 метою	 навчання,	
підвищення	кваліфікації	та	стажування	державних	службовців

щокварталу відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

52. організація	 та	 проведення	 засідання	 луганської	 регіональної	
експертної	 ради	 з	 питань	 ліцензування	 та	 атестації	 навчальних	
закладів	

протягом	року відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

53. вивчення	окремих	категорій	працівників	та	підготовки	кадрів	за	2015	
рік	(зведений	по	регіону,	форма	6-пв)

січень відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

54. організаційне	 забезпечення	 проведення	 щорічної	 оцінки	 виконання	
керівниками	та	державними	службовцями	Департаменту	покладених	
на	них	обов’язків	і	завдань

січень відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом
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55. забезпечення	 проведення	 атестації	 керівних,	 педагогічних	 кадрів	
щодо	встановлення	(підтвердження)	вищої	кваліфікаційної	категорії	
та	педагогічних	звань

березень відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

56. формування	 пропозицій	 щодо	 обсягів	 фінансування	 підвищення	
кваліфікації	державних	службовців	

березень	 відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

57. звіт	про	забезпечення	декларування	доходів,	зобов’язання	фінансового	
характеру	та	майновий	стан	державних	службовців

квітень	 відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

58. вивчення	 матеріалів	 відділів	 освіти	 міст	 та	 районів,	 навчальних	
закладів	 всіх	 типів	 і	 форм	 власності	 щодо	 заохочення	 педагогічних	
працівників	 за	 підсумками	 атестації	 2015-2016	 навчального	 року	
та	 підготовка	 пропозицій	 стосовно	 нагородження	 мон	 україни,	
луганській	облдержадміністрації.

травень відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

59. укладення	 угод	 із	 вищими	 педагогічними	 закладами	 луганської	
області	та	інших	областей	щодо	цільового	прийому	випускників	шкіл	
сільської	місцевості

червень відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

60. забезпечення	направлення	випускників	шкіл	сільської	місцевості	до	
вступу	до	вищих	педагогічних	закладів

червень відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

61. направлення	 на	 роботу	 до	 навчальних	 закладів	 області	 молодих	
фахівців

липень відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

62. підготовка	 замовлення	 щодо	 підвищення	 кваліфікації	 керівних	 і	
педагогічних	кадрів	освіти	області	на	2017	рік

липень	 відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

63. підготовка	зведеної	інформації	для	міністерства	освіти	і	науки	україни	
стосовно	 діяльності	 керівників	 професійно	 —	 технічних	 навчальних	
закладів,	термін	дії	контрактів	яких	закінчується	у	2017	році.

протягом	року відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

64. аналіз	 стану	 прибуття	 молодих	 спеціалістів	 до	 навчальних	 закладів	
області	та	стану	кадрового	забезпечення	на	початок	навчального	року

серпень відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

65. підготовка	 нагородного	 матеріалу	 щодо	 заохочення	 педагогічних,	
науково-педагогічних	працівників	області	відзнаками	Департаменту

серпень відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

66. підготовка	 нагородного	 матеріалу	 щодо	 заохочення	 педагогічних,	
науково-педагогічних	працівників	області	з	нагоди	професійного	свя-
та	“Дня	працівника	освіти”

вересень відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

67. організація	забезпечення	атестації	педагогічних	працівників,	форму-
вання	складу	обласної	атестаційної	комісії

вересень
жовтень

відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом
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68. щорічний	звіт	про	облік	докторів,	кандидатів	наук	організацій,	уста-
нов.	(форма	№кн,Дн)

лютий відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

69. зведений	звіт	про	чисельність	 і	склад	педагогічних	працівників	ден-
них	 загальноосвітніх	 навчальних	 закладів	 системи	 мон	 україни	
комунальної	форми	власності	на	початок	2015/2016	навчального	року	
(усього	й	окремо	по	міській	та	сільській	місцевості,	83-Рвк)
те	 ж	 у	 т.ч.	 в	 школах-інтернатах	 системи	 мон	 україни	 комунальної	
форми	власності
те	ж	у	закладах	системи	мон		україни	державної	форми	власності
те	ж	у	т.ч.	в	школах-інтернатах	системи	мон	україни	державної	фор-
ми	власності
те	 ж	 у	 закладах	 інших	 міністерств	 (відомств)	 (один	 зведений	 звіт	 по	
міській,	по	сільській	місцевості	та	разом)
те	ж	у	т.ч.	в	школах-інтернатах	інших	міністерств	(відомств)	
те	ж	у	приватних	закладах	
те	ж	у	вечірніх	(змінних)	школах

жовтень
листопад

відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

70. вивчення	 кількісного	 та	 якісного	 складу	 державних	 службовців	
та	 посадових	 осіб	 місцевого	 самоврядування,	 які	 займають	 посади	
керівників	та	спеціалістів	станом	на	31.12.2016	року	(звіт	за	формою	
№9-Дс)

січень	–	лютий відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

71. вивчення	 та	 аналіз	 складу	 кадрового	 резерву	 на	 посади	 керівних	
працівників,	спеціалістів	Департаменту

грудень відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

72. перевірка	 дотримання	 ліцензійних	 умов	 надання	 освітніх	 послуг	
навчальними	 закладами,	 підприємствами,	 організаціями	 у	 сфері	
дошкільної,	загальної	середньої	та	позашкільної	освіти

протягом	року	 відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

73. забезпечення	атестації	державних	службовців грудень	 відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

74. звіт	 про	 кількість	 осіб,	 призначених	 на	 керівні	 посади	 державних	
службовців

щокварталу відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

75. звіт	про	плинність	кадрів	на	керівних	посадах щокварталу відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

76. звіт	про	кількість	наявних	вакантних	посад	державних	службовців	та	
тривалість	їх	збереження

щокварталу відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

77. звіт	 про	 підвищення	 кваліфікації	 держаних	 службовців	 з	 видачею	
відповідних	документів	про	освіту

щокварталу відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом
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78. звіт	про	стан	розгляду	на	засіданнях	колегій	та	рад	по	роботі	з	кадрами	
з	питань	реалізації	державної	кадрової	політики

щокварталу відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

79. звіт	про	державних	службовців,	які	звільнені	у	зв’язку	з	притягнен-
ням	до	відповідальності	за	корупційне	правопорушення	

щокварталу відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

80. звіт	про	проведення	спеціальної	перевірки	щодо	осіб,	які	претендують	
на	зайняття	посад,	пов’язаних	із	виконанням	функцій	держави

щокварталу відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

81. звіт	 про	 державних	 службовців,	 які	 притягнуті	 до	 дисциплінарної	
відповідальності	за	вчинення	корупційного	правопорушення

щокварталу відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

82. звіт	 щодо	 досягнення	 граничного	 віку	 державними	 службовцями,	
яких	призначає	на	посаду	та	звільняє	з	посади	в	установленому	поряд-
ку	верховна	Рада	україни,	президент	україни	або	кабінет	міністрів	
україни

щокварталу відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

83. Розгляд	 та	 підготовка	 розпорядчих	 документів	 з	 кадрових	 питань	
(відпустки,	відрядження,	преміювання,	склади	комісій,	нагороджен-
ня	тощо)		

протягом	року	 відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

84. відповідно	 до	 закону	 україни	 «про	 очищення	 влади»	 підготовка	
довідки	про	результати	перевірки	державних	службовців	Департамен-
ту

протягом	року	 відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

85. проведення	ліцензійної	експертизи		щодо	спроможності	здійснювати	
освітні	послуги	у	сфері	загальної	середньої,	дошкільної,	позашкільної	
та	професійно-технічної	освіти

протягом	року	 відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

86. організаційно-методичне		забезпечення	попереднього	розгляду	відповідних	
матеріалів	атестації	та	ліцензування	навчальних	закладів

протягом	року	 відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

87. підготовка	матеріалів	атестації	та	ліцензування	навчальних	закладів	
для	розгляду	акредитаційною	комісією	україни

протягом	року	 відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

88. організаційно	 —	 методичне	 забезпечення	 та	 проведення	 спеціальної	
перевірки	 відомостей	 щодо	 освіти	 осіб,	 які	 претендують	 на	 зайняття	
посад,	пов’язаних	із	виконанням	функцій	держави

протягом	року	 відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

89. організаційне	 —	 методичне	 забезпечення	 участі	 у	 щорічному	
всеукраїнському	 конкурсі	 державних	 службовців	 «кращий	 держав-
ний	службовець»

березень	-	квітень відділ	ліцензування,	атестації
та	роботи	з	персоналом

90. здійснення	 державного	 контролю	 щодо	 реалізації	 Державного	 стан-
дарту	дошкільної	освіти	в	містах	та	районах	області

лютий-серпень відділ	дошкільної	та	загальної
середньої	освіти
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91. здійснення	державного	контролю	щодо	реалізації	Державного	стандар-
ту	початкової	та	базової	загальної	середньої	освіти	в	загальноосвітніх	
навчальних	закладах

травень
червень

відділ	дошкільної	та	загальної
середньої	освіти

92. моніторинг	 та	 оцінка	 результативності	 реалізації	 державної	
регіональної	 політики	 щодо	 доступності	 та	 якості	 послуг	 у	 сфері	
освіти

січень відділ	дошкільної	та	загальної
середньої	освіти

93. складання	та	перевірка	розрахунків		проекту		бюджету	на	2017	рік	по	
закладам	освіти	обласної	комунальної	власності		згідно	чинного	зако-
нодавства

ііі	квартал планово-економічний	відділ

94. внесення	змін	затверджених		асигнувань	загального	фонду		по	закла-
дам	освіти	обласної	комунальної	власності

щомісячно планово-економічний	відділ

95. зведення		звіту		1-по	показників	з	праці	за	2015	рік	по	закладам	освіти	
області

21	лютого планово-економічний	відділ

96. зведення	 звіту	 1-Дбш	 	 дитячих	 будинків	 і	 загальноосвітніх	 шкіл-
інтернатів	 для	 дітей-сиріт	 і	 дітей,	 позбавлених	 батьківського	
піклування	станом	на	01.01.2015

7	лютого планово-економічний	відділ

97. зведення	 	 звіту	 1-пз	 (освіта-зведена)	 позашкільних	 навчальних	
закладів	 системи	 мон	 україни	 комунальної	 форми	 власності	 на	
01.01.2015

14	лютого планово-економічний	відділ

98. збір	 звітів	 знз-1	 денних	 загальноосвітніх	 навчальних	 закладів	 си-
стеми	 мон	 україни	 комунальної	 форми	 власності,	 загальноосвітніх	
школах-інтернатах,	приватних	закладах,	інших	міністерств	(відомств)	
на	початок	2016/2017	навчального	року	(окремо	по	кожному	закладу)

22	вересня планово-економічний	відділ

99. зведення		звіту	76-Рвк	денних	загальноосвітніх	навчальних	закладів	
системи	мон	україни	комунальної	форми	власності,	загальноосвітніх	
школах-інтернатах,	приватних	закладах,	інших	міністерств	(відомств)	
на	початок	2016/2017навчального	року

06	жовтня планово-економічний	відділ

100. зведення		звіту	відомості	Д-7-8	про	мови	навчання	та	вивчання	мови	
як	предмета	у	денних	загальноосвітніх	навчальних	закладів	системи	
мон	 україни	 комунальної	 форми	 власності,	 	 приватних	 закладах,	
інших	міністерств	(відомств)	на	початок	2016/2017	навчального	року	
(окремо	по	міській	та	сільській		місцевості)

10	жовтня планово-економічний	відділ

101. зведення		звіту	зв-1	вечірніх	(змінних)	шкіл	на	початок	2016/2017	на-
вчального	року

17	жовтня планово-економічний	відділ
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102. зведення	 	 звіту	 Д-9	 відомості	 про	 загальноосвітні	 санаторні	 та	
спеціальні	 школи	 (школи-інтернати)	 на	 початок	 2016/2017	 навчаль-
ного	року

24	жовтня планово-економічний	відділ

103. зведення	 	 звіту	 Д-4	 відомості	 про	 матеріальну	 базу	 у	 денних	
загальноосвітніх	 навчальних	 закладів	 системи	 мон	 україни	
комунальної	 форми	 власності,	 загальноосвітніх	 школах-інтернатах,	
приватних	 закладах,	 інших	 міністерств	 (відомств)	 на	 початок	
2016/2017	навчального	року	

21	листопада планово-економічний	відділ

104. зведення		звіту	Д-6	відомості	про	групування		у	денних	загальноосвітніх	
навчальних	 закладів	 системи	 мон	 україни	 комунальної	 форми	
власності,		приватних	закладах,	інших	міністерств	(відомств)	на	поча-
ток	2016/2017навчального	року

28	листопада планово-економічний	відділ

105. зведення	 	 звіту	 Д-5	 відомості	 про	 профільне	 навчання	 у	 ден-
них	 загальноосвітніх	 навчальних	 закладів	 системи	 мон	 україни	
комунальної	форми	власності,		приватних	закладах,	інших	міністерств	
(відомств)	на	початок	2016/2017навчального	року.

5	грудня планово-економічний	відділ

106. Розробка	бюджетних	запитів		на	2017	рік	по	закладам	освіти	обласної	
комунальної	власності	згідно	дотримання		чинного	законодавства

ііі	квартал
іV	квартал

планово-економічний	відділ

107. прийом	 зведених	 тарифікацій	 по	 закладам	 освіти	 станом	 на	
05.09.2016	 року	 від	 управлінь	 (відділів)	 освіти	 міськвиконкомів	 та	
райдержадміністрацій

жовтень планово-економічний	відділ

108. прийом	 тарифікацій	 станом	 на	 05.09.2016	 року	 по	 закладам	 освіти		
обласної	комунальної	власності.

вересень планово-економічний	відділ

109. зведення	планів	по	мережі,	штатах	і	контингентах	на	2016	рік	по	за-
кладам	освіти,	які	фінансуються	з	обласного	бюджету

лютий
березень

планово-економічний	відділ

110. прийняття	від	закладів	освіти	обласної	комунальної	власності	затвер-
дженого	бюджету	на	2016	рік.

січень планово-економічний	відділ

111. внесення	змін	до	затверджених	та	виділення	додаткових	асигнувань	
по	загальному	та	спеціальному	(бюджет	розвитку)	фондам	 	по	закла-
дам	освіти	обласної	комунальної	власності

щоквартально планово-економічний	відділ

112. зведення	 щоквартального	 та	 річного	 аналізу	 виконання	 бюджету	 по	
закладам	освіти,	які	фінансуються	з	обласного	бюджету

щоквартально планово-економічний	відділ

113. зведення	показників	економічного	і	соціального	розвитку	освіти	для	
прогнозування	бюджету	на	2017	рік	по	луганській	області	

травень планово-економічний	відділ



44

114. надання	 до	 міністерства	 освіти	 і	 науки	 україни	 звітних	 даних	 для	
проведення	 роботи	 по	 формуванню	 показників	 проекту	 Державного	
бюджету	на	2017	рік	по	луганській	області

травень	–	червень планово-економічний	відділ

115. зведення		звіту	про	виконання	плану	по	мережі,	штатах	і	контингентах	
за	2015	рік	по	закладам	освіти,	які	фінансуються	з	обласного	бюджету

січень	–	лютий планово-економічний	відділ

116. проведення	 наради	 з	 директорами	 та	 головними	 бухгалтерами	
закладів	освіти	обласної	комунальної	власності	з	питання	бюджетної	
дисципліни.

січень
березень
липень
вересень
листопад
грудень

планово-економічний	відділ

117. корегування	затверджених	асигнувань	спеціального	фонду	по	закла-
дам	освіти	обласної	комунальної	власності

щомісячно планово-економічний	відділ

118. зведення	та	надання	до	Департаменту	заявок	на	виділення	коштів	по	
закладам	освіти	обласної	комунальної	власності

щотижнево планово-економічний	відділ

119. Робота	з	листами	та	скаргами постійно планово-економічний	відділ
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ІХ. ОБЛАСНІ МАСОВІ ЗАХОДИ З УЧНЯМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ, ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ, 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,

СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

№
п/п

Зміст роботи Термін Відповідальні

І квартал

1. обласний	конкурс	з	інформаційних	технологій	«Infotech» січень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

2. новорічні	та	різдвяні	свята	в	закладах	обласного	підпорядкування січень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної		освіти		і	виховної	роботи

3. участь	у	міжнародному	конкурсі	«календар	GLOBE» січень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

4. участь	 у	 всеукраїнській	 філософській	 історико-краєзнавчій	
конференції	учнівської	молоді	«пізнай	себе,	свій	рід,	свій	нарід»

січень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

5. участь	 у	 всеукраїнському	 зборі	 переможців	 чемпіонату	 україни	 зі	
спортивних	 туристських	 походів	 серед	 учнівської	 та	 студентської	
молоді

січень	–		лютий відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

6. проведення	 іі-го	 етапу	 всеукраїнського	 конкурсу-захисту	 науково-
дослідницьких	робіт	учнів-членів	ман	україни

січень	–	лютий відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,		кз	«ломанум»

7. III	етап	всеукраїнських	учнівських	олімпіад	з	навчальних	предметів	 січень	–		лютий лоіппо

8. II	 (обласний)	 етап	 всеукраїнського	 конкурсу-захисту	 науково-
дослідницьких	робіт	учнів-членів	малої	академії	наук	україни

січень	–	березень лоіппо

9. участь	учнів	птнз	та	знз	області	у	хVіі	міжнародному	конкурсі	з	
української	мови	імені	петра	яцика

листопад	–	січень відділ	дошкільної	та	загальної	середньої
освіти	,	нмц	пто

10. участь	 учнів	 птнз	 	 та	 знз	 області	 у	 Vіі	 міжнародному	 мовно-
літературному	конкурсі	учнівської	та	студентської	молоді	імені	тара-
са	шевченка

листопад	–	січень відділ	дошкільної	та	загальної	середньої
освіти	,	нмц	пто

11. участь	 учнів	 птнз	 та	 знз	 області	 у	 всеукраїнському	 конкурсі	
учнівської	творчості,	при-свяченого		шевченківським	дням

грудень	–	лютий нмц	пто
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12. участь	 	 птнз	 та	 знз	 області	 у	 всеукраїнському	 огляді-конкурсі	 на	
кращий	 стан	 фізичного	 виховання	 в	 професійно-технічних	 навчаль-
них	закладах

лютий	–	квітень нмц	пто

13. організація	роботи	щодо	участі	обдарованої	молоді	в	міжнародних	та	
всеукраїнських	фестивалях,	конкурсах,	виставках	відповідно	до	пла-
ну	заходів	мон	україни	на	2016	рік

протягом	року нмц	пто

14. іі	(обласний)	етап	всеукраїнського	конкурсу	професійної	майстерності	
серед	 учнів	 професійно-технічних	 навчальних	 закладів	 з	 професій:	
«лицювальник-плиточник»,	«кравець»,		«електрогазозварник»

лютий	–	травень нмц	пто

15. обласний	етап	всеукраїнської	історико-патріотичної	акціії	учнівської	
молоді	 «ми	 —	 українці»,	 присвяченої	 святкуванню	 Дня	 захисника	
україни	та	форуму	українських	патріотичних	справ

протягом	року відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

16. природоохоронні	акції:	«День	землі»,	«День	Довкілля»,	«До	чистих	
джерел»,	 «ліси	 для	 нащадків»,	 «птах	 року»,	 «годівничка»,	 «День	
зустрічі	птахів»

протягом	року відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

17. трудові	 акції:	 «плекаємо	 сад»,	 «Дослідницький	 марафон»,	 «парад	
квітів	біля	школи»,	«кролик»,	«юннатівський	зеленбуд»

протягом	року відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

18. участь	 у	 всеукраїнському	 еколого-натуралістичному	 поході	
«біощит»

протягом	року відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

19. обласний	етап	чемпіонату	україни	зі	спортивних	туристських	походів	
серед	учнівської	та	студентської	молоді.	

січень	–грудень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

20. участь	у	всеукраїнському	конкурсі	«вчимося	заповідувати» протягом	року відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи	

21. конкурс-огляд	 внутрішнього	 озеленення	 приміщень	 навчальних	
закладів	«галерея	кімнатних	рослин»

протягом	року відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

22. обласний	 етап	 всеукраїнської	 краєзнавчої	 експедиції	 учнівської	
молоді	«моя	батьківщина	—	україна».

січень	–	листопад відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

23. обласний	 етап	 всеукраїнського	 конкурсу	 на	 кращу	 туристсько-
краєзнавчу	експедицію	учнівської	молоді	з	активним	способом	пере-
сування	«мій	рідний	край».

січень	–	листопад відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

24. День	туризму	в	загальноосвітніх,	професійно-технічних,	позашкільних	
навчальних	закладах

протягом	року відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

25. всеукраїнська	 дитячо-юнацька	 військово-патріотична	 	 гра	 «сокіл»	
(«Джура»)	—	(районні	та	міські	етапи)		

протягом	року відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи
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26. обласний	 конкурс	 на	 кращий	 музей	 патріотичного	 профілю	 при	 на-
вчальних	закладах	освіти	

січень	–	листопад відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

27. участь	 у	 всеукраїнському	 зльоті	 лідерів	 ройового	 самоврядуван-
ня	 (ройових)	 у	 рамках	 всеукраїнської	 дитячо-юнацької	 військово-
патріотичної	виховної	системи	«Джура»	—	«школа	джур	козацьких»

січень	–	лютий відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

28. обласний	етап	всеукраїнського	конкурсу	«зоологічна	галерея»	 протягом	року відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

29. навчально-тренувальні	збори	команди	луганської	області	—	учасниці	
кубку	 україни	 серед	 юнаків	 з	 пішохідного	 туризму	 у	 закритих	
приміщеннях

лютий	 відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

30. участь	у	кубку	україни	серед	юнаків	з	пішохідного	туризму	у	закри-
тих	приміщеннях	(відкриті	змагання	полтавської	області)

лютий відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

31. участь	 у	 всеукраїнському	 чемпіонаті	 з	 інформаційних	 технологій	
«екософт	—	2016»

лютий	–	березень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

32. участь	у	всеукраїнському	конкурсі	юних	зоологів	та	тваринників лютий відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

33. участь	у	«Intel	—	Ekoукраїна»	—	національного	етапу	міжнародного	
конкурсу	науково-технічної	творчості	школярів	Intel	ISEF	2016

лютий	–	березень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

34. участь	 у	 національному	 етапі	 міжнародного	 конкурсу	 молодіжних	
проектів	 з	 енергоефективності	 «енергія	 і	 середовище	 —	 2016»	 (м.	
київ)

лютий відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

35. іі	(обласний)	етап	кубку	україни	серед	юнаків	з	пішохідного	туризму	
у	закритих	приміщеннях

лютий відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

36. участь	 учнівської	 молоді	 16–23	 років	 у	 всеукраїнському	 конкурсі	
винахідницьких	 і	 раціоналізаторських	 проектів	 еколого-
натуралістичного	напряму

лютий відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

37. участь	 у	 всеукраїнській	 конференції	 «Державотворчі	 процеси	
україни»

березень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

38. участь	у	ііі	етапі	всеукраїнського	конкурсу	«юний	селекціонер	і	ге-
нетик»

березень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

39. участь	у	всеукраїнській	природничій	школі	учнівської	молоді березень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

40. участь	у	всеукраїнському	турнірі	юних	натуралістів березень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи
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41. всеукраїнський	фестиваль	за	участю	дітей	старшого	дошкільного	віку	
«Hello!	English!	»	(в	режимі	он-лайн)

квітень	–	червень відділ	дошкільної	та	загальної
середньої	освіти

42. обласні	 тренувальні	 збори	 учасників	 ііі	 етапу	 всеукраїнського	 кон-
курс	—	захист	науково-дослідницьких	робіт	учнів-членів	ман

березень	–	квітень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

43. участь	 у	 ііі	 етапі	 всеукраїнського	 конкурсу	 —	 захисту	 науково-
дослідницьких	робіт	учнів-членів	ман

березень	–	травень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

44. обласний	турнір	юних	істориків березень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

45. обласний	турнір	юних	журналістів березень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

46. Регіональний	 тур	 міжнародного	 історичного	 конкурсу	 «лелека	 —	
2016»

березень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

47. обласні	 тренувальні	 збори	 учасників	 ііі	 етапу	 всеукраїнського	
конкурсу-захисту	науково-дослідницьких	робіт	учнів-членів	ман

березень	–	квітень відділ	інтернат	них	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,		кз	«ломанум»

48. ііі	 етап	 всеукраїнського	 конкурсу-захисту	 науково-дослідницьких	
робіт	учнів-членів	ман

березень	–	травень відділ	інтернат	них	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,		кз	«ломанум»

49. обласний	турнір	юних	істориків березень відділ	інтернат	них	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,		кз	«ломанум»

50. обласний	турнір	юних	журналістів березень відділ	інтернат	них	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,		кз	«ломанум»

51. Регіональний	 тур	 всеукраїнського	 інтерактивного	 математичного	
конкурсу	«кенгуру	—	2016»

березень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

52. Регіональний	 тур	 міжнародного	 історичного	 конкурсу	 «лелека	 —	
2016»

березень відділ	інтернат	них	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

53. обласний	конкурс	«чому	я	поважаю	професію	військового»	для	учнів	
1–11-х	класів	загальноосвітніх	навчальних	закладів

березень	–	квітень лоіппо
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54. участь	у	всеукраїнських	наукових,	освітніх,	культурно-мистецьких,	
суспільно-громадських	та	патріотично-вихоних	заходах	в	центрі	нау-
ки	та	мистецтва	«DIYA»	національного	центру	«ману»

протягом	року відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

55. участь	у	ііі	всеукраїнському	конкурсі	«екоклас» до	5	квітня відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

56. участь	 у	 іі	 всеукраїнській	 олімпіаді	 «DreamECO»	 (конкурс	
міжшкільних	наукових	проектів	з	питань	захисту	довкілля)

лютий	–	квітень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

ІІ квартал

1. «День	юного	дослідника»	у	рамках	х	всеукраїнського	фестивалю	нау-
ки

квітень	–	травень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

2. участь	 у	 всеукраїнському	 інтерактивному	 конкурсі	 «ман-юніор	
Дослідник»	

квітень	–	травень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

3. обласний	конкурс	творчих	робіт	учнів	знз	«моїй	країні	—	25!» квітень лоіппо

4. участь	 у	 міжнародній	 конференції	 молодих	 дослідників	 «ICYC-
2016»

квітень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

5. всеукраїнський	турнір	юних	журналістів квітень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

6. всеукраїнський	турнір	юних	істориків квітень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

7. VIIIвсеукраїнська	олімпіада	з	робототехніки квітень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

8. всеукраїнський	конкурс	юних	інформатиків,	аматорів	комп’ютерної	
техніки	ннт	у	2016	році

квітень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

9. міжнародна	 науково-практична	 конференція	 учнів-членів	 малої	
академії	наук	«україна	очима	молодих»

квітень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»
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10. обласний	 етап	 всеукраїнського	 конкурсу	 дослідницьких	 робіт	 для	
учнів	6-8	класів

травень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

11. урочисте	 вручення	 свідоцтв	 про	 закінчення	 обласної	 очно-заочної	
школи	кз	«ломанум»

травень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

12. обласна	 інтелектуальна	 гра	 «євроквіз	 —	 2016»,	 присвячена	 Року	
англійської	мови	в	україні

травень лоіппо

13. святкові	заходи,	присвячені	міжнародному	дню	захисту	дітей 1	червня Департамент	освіти	і	науки

14. урочисте	відкриття	оздоровчої	кампанії	2016	року	 червень Департамент	освіти	і	науки

15. всеукраїнська	 літня	 літературна	 школа	 «інтенсив»	 малої	 академії	
наук	україни

червень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

16. всеукраїнська	 літня	 школа	 мистецтвознавства	 малої	 академії	 наук	
україни

червень відділ	інтернат	них	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

17. всеукраїнська	літня	природнича	школа	малої	академії	наук	україни	
за	напрямом	«фізика»

червень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

18. всеукраїнська	літня	природнича	школа	малої	академії	наук	україни	
за	напрямом	«хімія-біологія»

червень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

19. всеукраїнська	літня	школа	«табір	переможців» червень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

20. європейський	 космічний	 табір	 на	 базі	 космічного	 центру	 андойя	
(Andoya	Space	Cеnter)

червень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

21. літня	 обласна	 оздоровча	 екологічна	 експедиція	 вихованців	 кз	 «лу-
ганська	обласна	мала	академія	наук	учнівської	молоді»

червень	вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

22. іі	(обласний)	етап	всеукраїнського	збору-змагань	всеукраїнського	ди-
тячого	громадського	руху	«школа	безпеки»

квітень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи



51

23. участь	у	кубку	україни	серед	юнаків	та	юніорів	з	пішохідного	туриз-
му	(відкриті	змагання	миколайвської	області	«кубок	бугу»)

квітень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

24. іі	 етап	 чемпіонату	 україни	 (чемпіонат	 луганської	 області)	 з	
пішохідного	та	велосипедного	туризму	серед	юніорів

травень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

25. іі	етап	чемпіонату	україни	(чемпіонат	луганської	області)	з	велоси-
педного	туризму	серед	юніорів

травень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

26. участь	у	всеукраїнському	конкурсі	«земля	—	наш	спільний	дім» квітень	–	травень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

27. обласний	 етап	 всеукраїнського	 юнацького	 фестивалю	 	 «в	 об’єктиві	
натураліста»	(заочно)

квітень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

28. участь	команди	луганської	області	у	кубку	україни	серед	юнаків	та	
юніорів	з	велосипедного	туризму

травень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

29. участь	 у	 всеукраїнському	 конкурсі	 винахідницьких	 і	
раціоналізаторських	проектів	еколого-натуралістичного	напряму:
учнівська	молоді	12–15	років

травень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

30. навчально-тренувальні	 збори	 команди	 луганської	 області-учасниці	
чемпіонату	україни	серед	юніорів	з	пішохідного	туризму

травень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

31. участь	у	всеукраїнському	конкурсі	дослідницько-експериментальних	
робіт	із	природознавства	«юний	дослідник»

травень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

32. участь	 у	 всеукраїнському	 юнацькому	 фестивалі	 «в	 об’єктиві	
натураліста»

травень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

33. участь	у	всеукраїнському	конкурсі	з	квітництва	і	ландшафтного	ди-
зайну	«квітуча	україна»

травень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

34. участь	у	всеукраїнській	науково-практичній	конференції	«День	рос-
лин	Epso»

травень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

35. обласна	інтелектуальна	гра	«євроквіз	—	2016» травень відділ	дошкільної	та	загальної
середньої		освіти,	лоіппо

36. свято	останнього	дзвоника травень відділ	дошкільної	та	загальної
середньої	освіти,	лоіппо

37. обласний	захід	з	Дня	науки	 травень відділ	професійної	освіти	і	науки

38. іі	 (обласний)	 етап	 всеукраїнського	 дитячо-юнацької	 військово-
патріотичної	гри	«сокіл»

червень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи
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39. участь	у	міжнародній	волонтерській	еколого-археологічній	експедиції	
«замки	закарпаття	—	2016»

червень	–	серпень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

40. участь	у	ііі	(всеукраїнському	(	міжнародному)	етапі	всеукраїнської	
дитячо-юнацької	 війсбково-патріотичної	 гри	 «сокіл»	 «сокіл-2016:	
хаджибеївські	соколи»

червень	–	липень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

41. участь	у	всеукраїнських	експедиційно-польових	зборах	команд	юних	
екологів	і	натуралівстів	«юні	ботаніки»

червень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

42. участь	у	всеукраїнських	експедиційно-польових	зборах	команд	юних	
екологів	і	натуралівстів	«юні	зоологів»

червень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

43. участь	у	всеукраїнських	експедиційно-польових	зборах	команд	юних	
екологів	і	натуралівстів	«юні	екологів»

червень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

44. участь	у	заходах	з	талановитою	та	обдарованною	учнівською	молоддю	
на	базі	всеукраїнського	профільного	табору	«юннат»:
збори	лідерів	Дитячого	екологічного	парламенту

червень	–	липень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

ІІІ квартал

1. участь	команди	луганської	області	у	45-му	чемпіонаті	україни	серед	
юніорів	з	пішохідного	туризму

липень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

2. всеукраїнська	 літня	 школа	 робототехніки	 та	 інформаційних	
технологій	малої	академії	наук	україни	

липень відділ	інтернат	них	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

3. всеукраїнська	літня	школа	інженерії	малої	академії	наук	україни	за	
напрямом	матеріалознавство	(нанотехнології)

липень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

4. всеукраїнська	літня	фізико-астрономічна	школа	малої	академії	наук	
україни

липень відділ	інтернат	них	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

5. іV	 наукова	 школа	 з	 фізики	 для	 школярів	 на	 базі	 європейської	
організації	ядерних	досліджень	(CERN)

липень	–	серпень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

6. лондонський	міжнародний	форум	молодих	науковців липень	–	серпень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»
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7. всеукраїнська	 літня	 математична	 школа	 малої	 академії	 наук	
україни	

серпень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

8. всеукраїнська	літня	школа	біотехнологій	рослин	малої	академії	наук	
україни	

серпень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

9. День	знань	—	свято	першого	дзвоника	в	закладах	освіти	області 1	вересня Департамент	освіти	і	науки

10. всеукраїнський	день	Дошкілля вересень відділ	дошкільної	та	загальної
середньої	освіти

11. ііі	всеукраїнська	дитяча	мистецька	акція	«мій	шевченко» вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

12. всеукраїнський	конкурс	дослідницьких	робіт	для	учнів	6–8	класів вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

13. обласний	турнір	юних	математиків вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

14. обласний	турнір	юних	біологів вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

15. всеукраїнська	 школа-семінар	 в	 рамках	 міжнародної	 конференції	
«спектроскопія	молекул	і	кристалів»	

вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

16. всеукраїнська	 школа-семінар	 «сучасні	 матеріали	 та	 технології»	 в	
рамках	міждународної	конференції	«HighMatTech»

вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

17. конкурсний	відбір	учнів	в	обласні	секції	обласної	очно-заочної	школи	
кз	«ломанум»

вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

18. обласний	 відбір	 слухачів	 до	 всеукраїнських	 наукових	 профільних	
шкіл	малої	академії	наук	україни	за	профілями:	
•	фізико-технічний	для	учнів	9–11класів	(секції	«фізика	та
				астрономія»,	«технологічні	науки»);

вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»
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•	математичний	для	учнів	8–11класів;
•	інформаційних	технологій	для	учнів	8–11класів;
•	хімічний	для	учнів	8	класів;
•	хіміко-біологічний	для	учнів	9–11	класів;	
•	лінгвістичний	для	учнів	9–11	класів	(секції	«українська	мова»,
				«англійська	мова»);
•	фізичний	для	учнів	8	класів

19. європейський	конкурс	молодих	вчених	«EUCYS	—	2016» вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

20. іV	наукова	школа	з	біохімії	для	школярів	на	базі	експериментальної	
лабораторії	для	молоді	XLAB

вересень	–	жовтень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

21. обласний	зліт	юних	туристів-краєзнавців,	активістів	руху	учнівської	
молоді	«моя	земля	—	земля	моїх	батьків»

вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

22. участь	у	всеукраїнській	військово-спортивній	грі	«хортинг»	для	учнів	
навчальних	закладів	та	класів	з	посиленною	військовою	та	фізичною	
підготовкою	 (всеукраїнська	 дитячо-юнацька	 військово-патріотична	
виховна	система	«Джура»)	(всеукраїнський	етап)

серпень	–	вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

23. участь	у	всеукраїнському	конкурсі	з	флористики	та	фітодизайну	 серпень	–	вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

24. участь	у	літньому	таборуванні-зборі	активістів	всеукраїнської	дитячо-
юнацької	військово-патріотичної	виховної	системи	«Джура»	—	«шко-
ла	джур	козацьких»

серпень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

25. участь	у	всеукраїнській	школі	в	природі	юних	археологів	 серпень	 відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

26. уасть	у	міжнародних	змаганнях	зі	спортивного	туризму	серед	юнаків	
«волинь	—	2016»

вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

27. участь	 у	 всеукраїнських	 змаганнях	 з	 пішохідного	 мандрівництва	
«осінній	рейд»

вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

28. участь	 у	 всеукраїнській	 акції	 «День	 юного	 натураліста»	 (по	
територіям)

вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

29. участь	у	всеукраїнському	зльоті	учнівських	лісництв	загальноосвітніх	
і	позашкільних	навчальних	закладів

вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи
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30. участь	 у	 міжнародному	 віртуальному	 науковому	 ярмарку	 GLOBе	
2016

вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

31. участь	команди	луганської	області	у	4-му	чемпіонаті	україни	серед	
юніорів	з	водного	туризму

вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

32. участь	у	всеукраїнських	GLOBе	іграх	—	2016 вересень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

IV квартал

1. всеукраїнські	урочисті	збори	переможців	всеукраїнських	учнівських	
олімпіад	з	навчальних	предметів	і	всеукраїнського	конкурсу-захисту	
науково-дослідницьких	 робіт	 учнів-членів	 малої	 академії	 наук	
україни	у	2016	році	для	вручення	стипендій	президента	україни	

жовтень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

2. участь	у	науково-освітньому	проекті	«навчатися,	щоб	навчити»:
•	навчально-тренінгові	заняття	для	учнів-членів	ман	в	рамках
				всеукраїнського	проекту	«відкрита	освітня	лабораторії»;
•	відкритий	лекторій	в	рамках	проекту	«всеукраїнська	мобільна
				студія	популярної	науки	та	техніки»

жовтень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

3. обласний	турнір	юних	правознавців жовтень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

4. ііі	всеукраїнська	олімпіада	з	філософії жовтень відділ	інтернат	них	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

5. посвята	в	юні	науковці	учнів	обласної	очно-заочної	школи	луганської	
обласної	малої	академії	наук	учнівської	молоді

жовтень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

6. всеукраїнський	фізичний	конкурс	«левеня	—	2016»	 жовтень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

7. всеукраїнський	 фестиваль	 інноваційних	 проектів	 «Sikorsky	
Challenge	—	2015»

жовтень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

8. всеукраїнський	турнір	юних	біологів жовтень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»
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9. всеукраїнський	турнір	юних	математиків жовтень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

10. всеукраїнський	турнір	юних	правознавців жовтень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

11. участь	у	всеукраїнській	історико-патріотичній	учнівській	конференції	
«ми	-	українці»,	присвяченій	святкуванню	Дня	захисника	україни

жовтень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

12. участь	у	всеукраїнському	фестивалі	«україна	—	сад» жовтень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

13. участь	у	всеукраїнському	фестивалі	«українська	паляниця» жовтень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

14. VII	всеукраїнський	інтернет-турнір	з	природничих	дисциплін жовтень	–	грудень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

15. VII	всеукраїнський	інтернет-турнір	з	природничих	дисциплін		 жовтень	–	грудень	 відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

16. участь	у	VI	всеукраїнській	краєзнавчій	конференції	учнівської	молоді	
«мій	рідний	край,	моя	земля	очима	сучаників»	

жовтень	 –	 	 листо-
пад

відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

17. участь	 у	 всеукраїнському	 біологічному	 форумі	 учнівської	 та	
студентської	моложі	«Дотик	до	природи»

жовтень	 –	 листо-
пад

відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

18. обласний	творчий	конкурс	учнівської	молоді	«край,	в	якому	ми	жи-
вемо»

листопад	 відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

19. всеукраїнська	 науково-технічна	 виставка	 молодіжних	 інновацій	 та	
творчих	проектів	«майбутнє	україни»

листопад відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

20. міжнародний	інтерактивний	конкурс	«ман-юніор	ерудит»	 листопад-грудень	 відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»

21. всеукраїнські	 наукові,	 освітні,	 культурно-мистецькі,	 суспільно-
громадські	та	патріотично-виховні	заходах	в	центрі	науки	та	мистецт-
ва	«DIYA»	національного	центру	«ману»	(у	всеукраїнський	форум	
учнів	літніх	шкіл	малої	академії	наук	україни)

грудень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	та	виховної
роботи,	кз	«ломанум»
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22. участь	у	чемпіонаті	україни	зі	спортивних	туристських	походів	серед	
учнівської	та	студентської	молоді.	

грудень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

23. святкові	заходи	до	Дня	святого	миколая	 в	школах	—	інтернатах	та	
загальноосвітніх	навчальних	закладах

грудень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

24. участь	у	всеукраїнському	конкурсі	навчально-дослідницьких	земель-
них	ділянок

грудень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

25. участь	у	всеукраїнському	конкурсі	«зоологічна	галерея» грудень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

26. участь	у	всеукраїнському	конкурсі		«новорічна	композиція»		 грудень	–	січень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

27. участь	у	всеукраїнському	конкурсі	«український	сувенір» грудень	–	січень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

28. обласна	 історико-патріотична	 учнівська	 конференція	 «ми	 —	
українці»

грудень відділ	інтернатних	закладів,
позашкільної	освіти	і		виховної	роботи

29. обласний	 тур	 всеукраїнського	 конкурсу	 «учитель	 року»,	 конкурсів	
фахової	майстерності	(на	кращий	інноваційний	урок	з	фізичної	куль-
тури,	 «учитель-новатор»,	 «соняшник»,	 конкурси	 шкільного	 видав-
ництва	«шкільний	світ»	тощо)

протягом	року лоіппо

30. обласні	етапи	міжнародних	та	всеукраїнських	конкурсів	учнівської	
творчості:
•	VI–VII	міжнародні	мовно-літературні	конкурси	імені	тараса
				шевченка
•	XVI–XVII	міжнародні	конкурси	з	української	мови	імені	петра
				яцика
•	IX	міжнародний	конкурс	з	українознавства
•	міжнародний	природничий	конкурс	«колосок»
•	VII		міжнародна	природознавча	гра	«геліантус»
•	мiжнародний	математичний	конкурс	Kangaroo	(«кенгуру»)
•	XV	всеукраїнський	конкурс	учнівської	творчості,	присвячений
				шевченківським	дням
•	всеукраїнський	конкурс-фестиваль	«молодь	обирає	здоров’я	—
				2016»
•	всеукраїнський	конкурс	учнівських	есе	«права	людини	і	сучасні
				виклики	україни»

протягом	року лоіппо
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•	всеукраїнський	конкурс	для	учнів	«моя	батьківщина:	місце,	де	я
				живу/	місце,	яке	я	люблю»	(«My	motherland:	the	place	where	I	live	/
				the	place	I	love	the	most»)
•	VII	всеукраїнський	конкурс	з	англійської	мови	«гринвіч»
•	VI	всеукраїнський	конкурс	з	французької	мови	«галлус»
•	VI	всеукраїнський	конкурс	з	німецької	мови	«орлятко»
•	VіI	всеукраїнський	конкурс	з	українознавства	«патріот»
•	всеукраїнська	дитячо-юнацька	військово-патріотична	гра	«сокіл»
				(«Джура»)
•	всеукраїнський	фізичний	конкурс	«левеня	—	2016»
•	міжнародний	конкурс	з	інформатики	та	комп’ютерної	грамотності
				«бобер»
•	всеукраїнський	дитячий	конкурс	«Друге	життя	побутових
				відходів»
•	всеукраїнський	конкурс	шкільних	проектів	з	енергоефективності
				«енергія	і	середовище»
•	III	всеукраїнський	шкільний	конкурс	«екоклас»	під	слоганом
				«твій	перший	дорослий	проект»
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Х. ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД

З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У МІСТАХ СЄВЄРОДОНЕЦЬК, СТАРОБІЛЬСЬК

Дата Навчальний предмет, класи,  кількість учасників Усього учасників

16.01.2016
(субота)

Астрономія
10–11	кл.

45	уч.

Історія
8–11	кл.

80	уч.

Російська мова і літ-ра
9–11	кл.

60	уч.
185

17.01.2016
(неділя)

Математика*
	7–11	кл.

	82	уч.

Географія
	8–11	кл.

79	уч.

Українська мова і літ-ра
8–11	кл.

79	уч.
240

23.01.2016 (субота) 
Хімія	(теор.	тур)

8–11	кл.
85	уч.

Екологія**
	10–11	кл.

40	уч.

Німецька мова
і–ііі	тури
9–11	кл.	

27	уч.	

Французька мова
і–ііі	тури
9–11	кл.

26	уч.

178

24.01.2016 (неділя)
Фізика	(теор.	тур)

8–11	кл.
85	уч.

Економіка
10–11	кл.

60	уч.

Англійська мова		і–ііі	тури
9–11	кл.

68	уч.
213

28.01.2016
(п’ятниця)

Розгляд апеляцій з хімії та фізики  м. Сєвєродонецьк, СЗШ № 14 (13.30–14.30)

30.01.2016
(субота)

Біологія*
8–11	кл.

	82	уч

Інформатика*
9–11	кл.
64	уч..

146

31.01.2016
(неділя)

Хімія**(експер.	тур)
8–11	кл.

40	уч.

Трудове навчання
9–11	кл.

84	уч.

Іноземні мови** (говоріння)
9–11	кл.

68	уч
192

07.02.2016
(неділя)

Фізика**	(практ.	тур)
8–11	кл.

35	уч.

Правознавство
	9–11	кл.

64	уч.
99

 12.02.2016
(п’ятниця)

Розгляд апеляцій  м. Сєвєродонецьк, СЗШ № 14 (13.00–14.00)

21.02.2016
(неділя)

Інформаційні технології* 
9–11	кл.

	49	уч.
49

26.02.2016
(п’ятниця)

Розгляд апеляцій з інф. Технологій  м. Сєвєродонецьк, СЗШ № 14 (13.00–14.00)
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ХІ. ПЛАН СПІЛЬНИХ ДІЙ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№
з/п

Види діяльності Термін виконання Відповідальні інституції

1. Управлінський аспект

1.1. аналіз	організації,	проведення	та	результатів	зно	–2015	з	метою	виз-
начення	рівня	якості	освіти	регіону	та	визначення	завдань	щодо	про-
ведення	зно	—	2016

протягом	року Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

1.2. координація	дій	між	ДРцояо	та	управліннями	(відділами)	освіти,	на-
вчальними	закладами	з	питань	організації	та	проведення	зно	—	2016		

протягом	року Департамент	освіти	і	науки,
лоіппо

1.3. здійснення	 контролю	 щодо	 організації	 та	 підготовки	 до	 проведен-
ня	зовнішнього	незалежного	оцінювання	управлінь	(відділів)	освіти,	
закладів	освіти	комунальної	власності	

протягом	року Департамент	освіти	і	науки,
лоіппо

1.4. узгодження	спільних	питань	щодо	якісної	підготовки	та	організованого	
проведення	 зно	 —	 2016	 із	 залученням	 головного	 управління	 мвс	
україни	в	луганській	області,	головного	управління	охорони	здоров’я	
облдержадміністрації	

протягом	року Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

1.5. оперативне	 інформування	 учасників	 зовнішнього	 незалежного	
оцінювання	з	питань	підготовки	до	зно	—	2016	року

протягом	року Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

1.6. координація	дій	щодо	роботи	зі	зверненнями	громадян	 протягом	року Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

2. Інформаційно-методичне забезпечення ЗНО — 2016

2.1. організація	та	проведення	нарад	з	питань: січень Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо•	 особливості	 зовнішнього	 незалежного	 оцінювання	 результатів	 на-

вчання,	 здобутих	 на	 основі	 повної	 загальної	 середньої	 освіти,	 при	
проведенні	Дпа	та	для	осіб,	які	виявили	бажання	вступати	до	вищих	
навчальних	закладів	у	2016	році;

•	програмні	вимоги	до	проведення	зно	—	2016	та	характеристики	те-
стових	завдань;

•	організація	реєстрації	осіб	на	зно	—	2016.
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2.2. проведення	організаційно-роз’яснювальної	роботи		серед		педагогічних	
колективів,	учнів,	батьків,	громадськості	щодо	особливостей	зовнішнього	
незалежного	оцінювання	при	проведенні	Дпа	та	для	осіб,	які	виявили	
бажання	вступати	до	вищих	навчальних	закладів	у	2016	році

січень	—	березень Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

2.3. забезпечення	 функціонування	 сайтів	 Департаменту	 освіти	 і	 науки	
луганської	оДа,	лоіппо,	ДРцояо	

протягом	року Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

2.4. організація	 та	 проведення	 круглих	 столів,	 семінарів	 з	 питань	
підготовки	 до	 проведення	 зно	 —	 2016	 та	 державної	 підсумкової	
атестації	з	української	мови,	історії	україни	й	математики	

січень	—	березень ДРцояо,	лоіппо

2.5. оперативне	інформування	керівників	міських	(районних)	методичних	
об’єднань	учителів-предметників	з	питань	підготовки	до	зно	—	2016	
року

січень	—	березень ДРцояо,	лоіппо

2.6. інформаційне	 забезпечення	 зно	 —	 2016	 через	 засоби	 масової	
інформації

протягом	року Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

2.7. апробація	 тестових	 завдань	 для	 поповнення	 банку	 та	 проведення	
моніторингових	досліджень	різного	рівня

протягом	року Департамент	освіти	і	науки,

2.8. організація	 функціонування	 «гарячої	 лінії»	 з	 метою	 оперативного	 й	
повного	інформування	громадян	щодо	аспектів	зно	—	2016

протягом	року Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

3.Підготовка та проведення пробного тестування 2016 року

3.1. проведення	 нарад	 з	 відповідальними	 за	 зовнішнє	 незалежне	
оцінювання	управлінь	(відділів)	освіти	з	питань	організації	проведен-
ня	пробного	зно	—	2016	року

протягом	року Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

3.2. формування	мережі	пунктів	пробного	зно до	26	лютого Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

3.3. Реєстрація	педагогічних	працівників,	залучених	до	проведення	проб-
ного	зовнішнього	незалежного	оцінювання

січень Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

3.4. навчання,	 сертифікація	 та	 інструктаж	 персоналу	 пунктів	 пробного	
зно

лютий	—	березень Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

3.5. створення	 регіональних	 експертних	 груп	 з	 питань	 визначення	
результатів	пробного	зовнішнього	незалежного	оцінювання

до	12.03.2016 Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

3.6. проведення	пробного	зовнішнього	незалежного	оцінювання	з	навчаль-
них	предметів

2	та	9	квітня Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо
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3.7. Робота	регіональних	експертних	груп	з	питань	визначення	результатів	
пробного	 зовнішнього	 незалежного	 оцінювання	 щодо	 встановлення	
порога	«склав/не	склав»

Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

•	з	української	мови	і	літератури, 04.04.2016

•	з	інших	предметів. 08.04.2016

4.	 підготовка	та	проведення	зовнішнього	незалежного	оцінювання	2016	
року

4.1.	 Розробка,	експертиза	та	апробація	тестових	завдань

4.1.1. апробація	тестових	завдань протягом	року ДРцояо,	лоіппо

4.2. організаційне	забезпечення.	створення	баз	даних

4.2.1. уточнення	 бази	 даних	 навчальних	 закладів	 та	 управлінь	 (відділів)	
освіти	області

січень Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

4.2.2. організація	 та	 проведення	 нарад	 з	 відповідальними	 за	 зовнішнє	 не-
залежне	 оцінювання	 управлінь	 (відділів)	 освіти,	 керівниками	 птнз	
і	внз	з	питань	формування	мережі	пунктів	тестування	та	залучення	
педагогічних	 працівників	 до	 проведення	 зовнішнього	 незалежного	
оцінювання	2016	року

лютий	–	квітень Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

4.2.3	 організація	 та	 проведення	 нарад	 з	 відповідальними	 за	 пункти	 про-
ведення	 зовнішнього	 незалежного	 оцінювання	 за	 участю	 головного	
управління	мвс	україни,	управління	державної	служби	охорони	при	
гумвс	україни,	головного	управління	Державної	служби	надзвичай-
них	 ситуацій	 україни	 у	 луганській	 області,	 Департаментів	 охорони	
здоров’я	 з	 питань	 забезпечення	 охорони	 громадського	 порядку,	 ме-
дичного	обслуговування	тощо

квітень Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

4.2.4. організація	 та	 проведення	 селекторних	 (скайп)	 нарад	 з	 актуальних	
питань	підготовки	та	проведення	зно	—	2016	року

протягом	року Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

4.2.5. формування	 мережі	 пунктів	 реєстрації	 осіб,	 які	 виявили	 бажання	
пройти	зовнішнє	незалежне	оцінювання	у	2016	році

січень Департамент	освіти	і	науки
луганської	оДа,
ДРцояо,	лоіппо

4.2.6. проведення	реєстрації	осіб,	які	виявили	бажання	пройти	зовнішнє	не-
залежне	оцінювання	у	2016	році	та	для	проведення	Дпа

за	графіком	реєстрації Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

4.2.7. узагальнення	інформації	щодо	реєстрації	осіб,	які	виявили	бажання	
пройти	зовнішнє	незалежне	оцінювання	у	2016	році,	та	для	проведен-
ня	Дпа

20	лютого,
20	березня

Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо



63

4.2.8. узгодження	мережі	пунктів	проведення	зно	—	2016: лютий Департамент	освіти	і	науки
луганської	оДа,	ДРцояо,
лоіппо

•	формування	паспортів	пунктів	проведення	зно;

•	видання	наказу	про	мережу	пунктів	проведення	зно	2016	року.

4.2.9. узгодження	питань	щодо	залучення	педагогічних	працівників	до	про-
ведення	зно	—	2016

січень	—	лютий Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

4.2.10. Реєстрація	педагогічних	працівників,	залучених	до	проведення	зно	
—	2016

лютий	–	березень Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

4.2.11. організація	 та	 проведення	 навчання	 та	 сертифікації	 працівників	
закладів	 освіти,	 залучених	 до	 проведення	 зовнішнього	 незалежного	
оцінювання

березень	–	квітень Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

4.2.12. узгодження	пунктів	перевірки	сертифікаційних	робіт	із	завданнями	
відкритого	типу

квітень Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

4.2.13. проведення	 навчання	 екзаменаторів	 для	 перевірки	 сертифікаційних	
робіт	 із	 завданнями	 з	 розгорнутою	 відповіддю	 з	 української	 мови	 та	
літератури,	англійської	мови,	російської	мови	та	завдань	відкритого	
типу	з	математики

квітень,	травень Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

4.2.14. створення	 регіональних	 експертних	 груп	 з	 питань	 визначення	
результатів	зовнішнього	незалежного	оцінювання

до	15.04.2016 Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

4.2.15. проведення	інформаційної	кампанії	щодо	громадського	спостережен-
ня.	Реєстрація	громадських	спостерігачів

січень	–	травень Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

4.3.	 проведення	зовнішнього	незалежного	оцінювання	2016	року

4.3.1. проведення	 зовнішнього	 незалежного	 оцінювання	 2016	 року	 (до-
ставка	 тестових	 матеріалів,	 адміністративних	 пакетів,	 пакетів	 з	
допоміжними	 матеріалами,	 організація	 роботи	 міліції	 та	 медичної	
служби,	організація	охорони	пунктів	проведення	зно,	збір	оперативної	
інформації	 тощо)	 та	 державної	 підсумкової	 атестації	 з	 української	
мови,	історії	україни	й	математики	

5	травня	–	10	липня Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

4.3.2. координація	 роботи	 щодо	 вирішення	 позаштатних	 ситуацій	 на	 пун-
ктах	проведення	зно

5	травня	–	10	липня Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

4.3.3. проведення	нарад	з	екзаменаторами	з	української	мови	та	літератури,	
російської	та	англійської	мови	за	актуальними	схемами	оцінювання

травень	–	червень Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо
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4.3.4. забезпечення	 функціонування	 пунктів	 перевірки	 сертифікаційних	
робіт	із	завданнями	відкритого	типу

травень	–	червень Департамент	освіти	і	науки,
ДРцояо,	лоіппо

4.3.5. організація	роботи	регламентної	комісії	регіонального	центру січень	–	липень Департамент	 освіти	 і	 науки,	
ДРцояо,	лоіппо
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ХІІ. СПІВПРАЦЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ З МІЖНАРОДНИМИ ФОНДАМИ

ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

№
з/п

Види діяльності Термін виконання Відповідальні інституції

1. Дитячий	фонд	оон	юнісеф	(UNICEF) протягом	року Департамент	освіти	і	науки

2. норвежська	рада	у	справах	біженців	(NRC) протягом	року Департамент	освіти	і	науки	

3. земля	людей	(Terre	des	homes) протягом	року Департамент	освіти	і	науки	

4. центр	психосоціальної	адаптації	переселенців	 протягом	року Департамент	освіти	і	науки

5. громадська	організація	«новий	Донбас» протягом	року Департамент	освіти	і	науки

6. громадська	організація	«Дитячий	фонд	«здоров’я	через	освіту» протягом	року Департамент	освіти	і	науки

7. DRC/DDG	(тренінги	з	мінної	небезпеки) протягом	року Департамент	освіти	і	науки

8. міжнародний	червоний	хрест протягом	року Департамент	освіти	і	науки

9. ADRA протягом	року Департамент	освіти	і	науки


