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ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
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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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ВСТУП 

У 2017 році Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, управління (відділи) освіти міських рад, 

райдержадміністрацій та об’єднаних територіальних громад, дошкільні, загальноосвітні, позашкільні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади 

всіх типів, форм власності й 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 із 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 вдосконалення мережі навчальних 

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 потреби населення 266 дошкільних, 

292 загальноосвітніх, 20 професійно-технічних та 23 вищих навчальних закладів області. 

 

Дошкільна освіта 

Станом на 01 січня 2018 року в Луганській області функціонує 266 закладів дошкільної освіти, що на 2 більше, ніж у 2017 році (відкрито заклади 

дошкільної освіти в пристосованих приміщеннях у Марківському районі та Білокуракинській ОТГ). Різними формами дошкільної освіти охоплено 

15 732 дитини.  

У 2017 році створено 6 НВК (Попаснянський район – 1, Марківський район – 1, Сватівський район – 1, Станично-Луганський район – 3). У 

функціонуючих дошкільних навчальних закладах додатково відкрито 7 груп (м. Лисичанськ – 2, Міловський район – 1, Сватівський район – 2, 

Станично-Луганський район – 1, Троїцький район – 1), 7 груп з короткотривалим перебуванням (Кремінський райн – 2, Марківський район – 1, 

Попаснянський район – 1, Білокуракинська ОТГ – 3). 

Середньообласний показник завантаженості дошкільних навчальних закладів (за типовим проектом) станом на 01.01.2018 складає 90,7 

вихованців на 100 місцях, у т. ч. по місту – 110,3, по селу – 63. Цей показник найвищий у м. Сєвєродонецьку (133), у м. Рубіжному (115), у Марківському 

(115) районі, у Новопськовській (105), Чмирівській (101,7) об’єднаних територіальних громадах. 

Для дітей з особливими освітніми потребами в 11 закладах дошкільної освіти області функціонують 12 груп з інклюзивною формою навчання 

(м. Лисичанськ – 3, м. Рубіжне – 3, м. Сєвєродонецьк – 5, Попаснянський район – 1). У 4 закладах дошкільної освіти м. Сєвєродонецька функціонує 

4 спеціальні групи для 40 дітей із затримкою психічного розвитку. У порівнянні з 2016 роком кількість закладів дошкільної освіти, у яких 

упроваджується інклюзивне навчання, збільшилась на 7 одиниць. 

 Черга на влаштування дітей віком від 3 до 5 років у дошкільні заклади по області складає – 399 дітей, а саме: м. Рубіжне – 138, Сватівський 

район – 118, Кремінський район – 52, Марківський район – 48, Чмирівська ОТГ – 22, Новопсковська ОТГ – 21. Вирішення питання доступності 

дошкільної освіти для всіх дітей залишається найважливішим у 2018 році. 
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Загальна середня освіта 

У системі загальної середньої освіти Луганської області (контрольована Україною територія) функціонує 292 заклади загальної середньої 

освіти. У них навчається 53,0 тисячі учнів, з них 3185 учнів внутрішньо переміщених осіб, 2894 випускники 11-го класу, 2994 учні 10 класів, 

4894 випускники 9-х класів, 5639 першокласників. 

У 2016–2017 році в школах області на екстернаті навчались 838 дітей, місцем поживання яких є тимчасово окуповані території, у тому числі 

410 випускників 9-х класів, 279 випускників 11 класів, 149 учнів невипускних класів. 

Станом на 01.01.2018 у Луганській області функціонують 8 опорних закладів освіти (у порівнянні з 2017 роком мережу збільшено на 2 опорних 

заклади). У Троїцькому районі відповідно до рішення ХV сесії районної ради VІІ скликання від 25.07.2017 № 15/7 створено опорний навчальний заклад 

«Троїцька загальноосвітня школа І–ІІІ  ступенів Троїцької районної ради Луганської області». У Попаснянському районі відповідно до розпорядження 

голови районної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації № 575 від 09 листопада 2017 року створено опорний навчальний 

заклад «Попаснянська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 Попаснянської районної ради Луганської області». Усі 8 опорних закладів освіти 

пройшли державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; забезпечені 

12 шкільними автобусами, оснащені сучасними кабінетами фізики, інформатики, хімії, біології, математики. 

Станом на 01.12.2017 на території сільських районів 136 шкільними автобусами здійснюється перевезення до закладів загальної середньої освіти 

та у зворотному напрямку 5667 учнів, дітей, які проживають за межею пішохідної доступності. Протягом 2017 року Департамент освіти і науки, відділи 

освіти райдержадміністрацій та ОТГ через електронну систему публічних закупівель «ProZorro» здійснили закупівлі 20 шкільних автобусів. Потреба 

області в шкільних автобусах складає 25 одиниць. 

Для дітей з особливими освітніми потребами створено умови у 27 закладах загальної середньої освіти області (Попаснянський район – 9, 

м. Лисичанськ – 5, м. Сєвєродонецьк – 7, Станично-Луганський – 1, м. Рубіжне – 2, Білокуракинський район – 1, Сватівський район – 1, Троїцький 

район – 1) функціонує 50 класів для навчання 86 учнів з особливими освітніми потребами за інклюзивною формою. В 1 закладі загальної середньої 

освіти м. Сєвєродонецька функціонує 2 спеціальні класи, у яких здобувають освіту 15 школярів з особливими освітніми потребами. У порівнянні з 

2016 роком кількість закладів загальної середньої освіти, у яких упроваджується інклюзивне навчання, збільшилась на 13 одиниць. 

Уперше з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку осіб з особливими освітніми потребами надано 1163,7 тис. грн коштів 

субвенції. 

Безкоштовним харчуванням охоплено 100 % учнів 1–4 класів та дітей пільгових категорій: малозабезпечених учнів, дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей. По області середня вартість харчування однієї дитини початкових класів – 8,60 грн, 

середня вартість харчування однієї дитини пільгової категорії – 9,40 грн. 

З метою забезпечення підручниками учнів закладів загальної середньої освіти вжиті заходи із закупівлі підручників за кошти освітньої субвенції 

та місцевих бюджетів. Проведено замовлення, здійснено розподіл та доставку підручників, виданих за кошти державного бюджету, завезено й 

розподілено 121 577 підручників для учнів 9 класів. 

 

Заклади обласної комунальної власності 

В області функціонують 11 інтернатних закладів, з яких: 1 загальноосвітня школа-інтернат для дітей, які потребують соціальної допомоги й не 

мають необхідних умов для виховання та навчання в сім’ї, 4 спеціальні й 4 санаторні школи-інтернати, 1 обласний ліцей-інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» та 1 обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту.  

Департамент освіти і науки здійснив заходи щодо розширення та реорганізації мережі закладів освіти обласної комунальної власності. Згідно з 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.03.2017 № 146 комунальний 
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заклад «Кремінська обласна загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ  ступенів» припинила діяльність шляхом ліквідації юридичної особи. У 2017 році 

проводилась цілеспрямована робота з відновлення повноцінного навчально-виховного процесу в комунальному закладі «Луганський обласний ліцей-

інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії». У звітному навчальному році вдвічі 

збільшений набір до ліцею-інтернату, у якому виховується 200 юнаків. Збільшений набір до комунального закладу «Луганський обласний ліцей-

інтернат фізичної культури і спорту», у якому навчається 128 вихованців. 

У закладах освіти обласної комунальної власності навчається 1637 дітей, з яких 176 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

220 дітей-інвалідів, 249 дітей з багатодітних родин, 67 – з малозабезпечених сімей, 2 – постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС, 94 – діти, які 

перемістилися з окремих районів Донецької і Луганської областей України.  

Затверджений бюджет на 2017 рік по закладах освіти обласної комунальної власносності складав 159 102,5 тис. грн.  

Затверджені видатки на харчування для 1-го вихованця на день складали від 51,50 грн до 65,41 грн. Усього в бюджеті 2017 року було передбачено 

15 054,4 тис. грн на закупівлю продуктів харчування для інтернатних закладів.  

На придбання одягу та взуття для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2017 році видатки складали 2 872,9 тис. грн. Для 

оздоровлення дітей зазначеної категорії було закуплено путівки на загальну суму 2 449,7 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 капітальних ремонтів в інтернатних закладах обласної комунальної власності у 2017 році витрачено 53912,1 тис. грн, на поточні 

ремонти - 5668,8 тис. грн. 

На оновлення технологічного обладнання їдален та прален, забезпечення інвентарем та меблями класних, спальних і ігрових кімнат, забезпечення 

закладів освіти комп’ютерною технікою в обласному бюджеті було передбачено 12 583,2 тис. грн. 

 

Позашкільні навчальні заклади 

У 23 позашкільних навчальних закладах області функціонує 1055 гуртків, груп та творчих об’єднань, у яких виховується 15 614 дітей та молоді. 

Загалом по області позашкільною освітою охоплено 36 % учнівської молоді. З метою підвищення рівня охоплення учнівської молоді області 

позашкільною освітою, виявлення та підтримки обдарованих учнів і талановитої молоді, відповідно до розпорядження голови обласної державної 

адміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10.04.2017 № 208 відновлено роботу Луганського обласного центру дитячо-

юнацького туризму і краєзнавства. З 1-го вересня в Центрі фукціонує 27 гуртків, у яких займається 492 дитини. 

Навчальним процесом у Луганській Малій академії наук учнівської молоді охоплено 1361 учня. Наукові осередки діють у 3 містах і 6 районах 

області. У 2017 році КЗ «ЛОМАНУМ» став організатором та учасником 44 інтелектуальних обласних, усеукраїнських та міжнародних заходів, у яких 

узяли участь 8728 юних інтелектуалів. 

 

Заклади професійно-технічної освіти 

У 2017 році Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в 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. 

У 2017 році на території Луганської області, підконтрольній українській владі, у галузі професійної (професійно-технічної) освіти діяли 

26 закладів освіти, а саме:  
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- 3 вищих професійних училища; 

- 20 професійних ліцеїв; 

- 1 структурний підрозділ Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; 

- 2 вищих навчальних заклади І–ІІ рівнів акредитації, з яких один переміщений на підконтрольну українській владі територію. 

7 закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2017 році пройшли процес реорганізації – укрупнення. На виконання наказів 

Міністерства освіти і науки України реорганізовані (укрупнені): Вище професійне училище № 94 шляхом приєднання Лисичанського професійного 

будівельного ліцею; ДПТНЗ «Привільський професійний ліцей» шляхом приєднання ДПТНЗ «Лисичанського професійного гірничо-промислового 

ліцею» та ДПТНЗ «Лисичанського професійного ліцею»; Рубіжанський професійний хіміко-технологічний ліцей шляхом приєднання Рубіжанського 

професійного ліцею. 

Загальний контингент учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти складав 5885 осіб, з яких за рахунок обласного бюджету 

навчаються 5653 осіб, що становить 96,1 % від загального контингенту (з них на базі повної загальної середньої освіти – 1642 особи, з отриманням 

повної загальної середньої освіти – 3831 особа), у тому числі понад регіональне замовлення навчалися 115 осіб. Серед цього контингенту: 258 учнів – 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; мають одного з батьків – 536 учнів, з фізичними та розумовими вадами – 36 учнів. 

У 2016–2017 навчальному році закладами професійної (професійно-технічної) освіти підготовлено, перепідготовлено та випущено 2418 осіб, 

які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» або «молодший спеціаліст». Станом на липень 2017 року працевлаштований 

991 випускник, що складає 41 % від випуску. 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Луганській області спільно з лабораторією дистанційного навчання Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України здійснює роботу з підготовки до експерименту всеукраїнського рівня «Організація дистанційного 

професійного навчання учнівської молоді й дорослих, які проживають на тимчасово окупованій території та в населених пунктах на лінії зіткнення (на 

базі Золотівського професійного ліцею)». Розпочата робота з розробки дистанційних навчальних курсів за професіями «Кухар», «Кондитер», 

«Електрослюсар підземний», «Електрозварник ручного зварювання», «Кравець» та ін. На базі сайту НМЦ ПТО в Луганській області забезпечено 

функціонування електронної контент-бібліотеки та електронного депозитарію. 

З метою популяризації робітничих професій, підняття їхнього соціального статусу Департаментом освіти і науки спільно з НМЦ ПТО в 

Луганській області, Луганським обласним центром зайнятості та громадською організацією «Асоціація освітян Луганщини» у 2017 році відновлено 

проведення щорічного обласного профорієнтаційного конкурсу «Вернісаж професій». 

 

Вищі навчальні заклади 

У 2017 році функціонувало 6 закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації та 17 закладів вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації, з них 

9 відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти ІV рівнів акредитації, 4 технікуми, 4 училища, які фінансуються з обласного бюджету. 

Підпорядкування: Міністерству освіти і науки України – 15, Міністерству охорони здоров’я України – 1, Міністерству культури України – 1. 

Контингент студентів закладів вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації – 5722, з них мешканців Луганської області – 5597 осіб (98 %), кількість 

вступників – 1836 осіб. 

Контингент студентів закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації – 14 764, з них мешканців Луганської області – 8316 осіб (84 %), кількість 

вступників за ОКР «бакалавр» – 3273 особи, ОКР «магістр» – 3069 осіб. 

В області функціонували 8 освітніх центрів «Донбас-Україна», через які здійснили вступ до закладів вищої освіти 769 осіб, з них тих, які мали 

документи державного зразка, – 673 особи, випускників з тимчасово непідконтрольної українській владі території – 96 осіб. 

Післядипломна педагогічна освіта 
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Діяльність Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувалась відповідно до місії закладу та завдань державної 

політики в галузі освіти, документів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, 

Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації.  

Пріоритетами інституту та його структурних підрозділів визначені: реалізація регіональних, професійних та особистісних запитів керівників та 

педагогічних працівників закладів освіти регіону; науково-методичний супровід опанування педагогами нового змісту освіти, сучасних педагогічних 

технологій з урахуванням концептуальних положень Нової української школи; професійний розвиток учителів початкової школи, які розпочнуть 

роботу в 1-х класах у 2018–2019 навчальному році; підготовка педагогів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти тощо. 
Кадровий потенціал інституту станом на 01.01.2018 року складає 16 наукових та науково-педагогічних працівників, з них: докторів наук – 3; 

кандидатів наук – 13. Учені звання мають 9 співробітників, з них: «професор» – 2; «доцент» – 7. Педагогічних працівників – 33. 

У 2017 році в Луганському ОІППО підвищили кваліфікацію 1754 особи, у тому числі за денною формою навчання – 778 осіб, за заочною – 880, 

за дистанційною – 96 осіб.  

За категоріями слухачі КПК розподілені так: керівники закладів загальної середньої освіти (3,9 %); учителі природничо-наукових дисциплін 

(14,0 %); учителі суспільно-гуманітарних дисциплін (15,1 %); учителі початкових класів та вихователі групи подовженого дня (24,5 %); працівники 

закладів дошкільної освіти (14,4 %); інші категорії (28,1%). 

Розроблені 94 навчальні плани, у тому числі 51 за денною формою навчання (базові, інтегровані, тематичні та додаткові курси підвищення 

кваліфікації – 4 кредити/120 годин), 28 – за заочною формою (4 кредити/120 годин), 15 – за дистанційною формою навчання (4 кредити/120 годин). 

Використовуючи різні форми навчання, підвищили кваліфікацію 206 педагогічних працівників початкової школи. 

Відповідно до концептуальних положень Нової української школи для слухачів заплановані КПК за актуальною тематикою.  

Луганський ОІППО здійснює координацію 8-ми науково-педагогічних досліджень усеукраїнського рівня на базі 52 закладів освіти області та 7-

ми експериментальних майданчиків; науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня на базі 27 закладів освіти 

за актуальною проблематикою.  

У другій половині 2017 року в 4-х школах Луганської області розпочата дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня з теми 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти». Для керівників і вчителів пілотних закладів проведений чотириденний тренінг, наставницькі зустрічі, інструктивно-методичні та 

науково-методичні семінари. 

З метою отримання освітянами області якісних знань з продуктів Microsoft у рамках програми Imagine Academy інститут у травні 2017 року 

спільно з ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України розпочав експериментальну діяльність усеукраїнського рівня за темою «Підготовка 

керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями Microsoft». Навчання педагогічних 

працівників здійснюється на основі 10 тематичних планів. Сертифікати отримали 158 педагогічних працівників. 

Протягом 2017 року інститут забезпечував розробку науково-дослідної теми «Освітньо-інформаційний простір інституту післядипломної освіти 

як науково-методичне середовище професійного розвитку педагогів». У жовтні 2017 року на базі закладу відбулося розширене засідання Ради ректорів 

(директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти, Науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України та експериментальних закладів регіону за темою «Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи освітніх закладів 

Луганської області». 

Забезпечення якісних освітніх послуг у регіоні пов’язане з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та впровадженням 

дистанційних форм навчання на КПК. Задля цього придбано інтерактивні електронні дошки, LED телевізор та комп’ютерне обладнання. 
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У міжкурсовому періоді до науково-методичної роботи залучено близько 3 тисяч педагогічних працівників області всіх категорій, для яких 

проведено понад 250 заходів, з них: науково-практична конференція (10), Інтернет-конференція (1), науково-практичні семінари (108), тренінги (25), 

засідання круглого столу (12), онлайн-заходи (9), майстер-класи (67), методичні квести (47) та інші заходи.  

Викладачі та методисти реалізували 20 проектів професійного розвитку, сертифікати отримав 381 педагогічний працівник. 

Протягом року проведено заходи щодо реалізації державних та регіональних освітніх програм, спрямованих на забезпечення гарантованого 

доступу до якісної освіти. 

У 2017 році Центр моніторингу якості освіти провів регіональні моніторингові дослідження, а саме: з української мови серед учнів 11 класів; з 

літературного читання серед учнів 4 класів; з історії України серед учнів 11 класів; результатів навчання випускників ЗНЗ відповідно до результатів 

ДПА у формі ЗНО; результатів навчання випускників ЗНЗ з навчальних предметів. В області проводиться робота щодо підготовки закладів освіти до 

участі в міжнародному моніторинговому дослідженні «PISA – 2018».  

Забезпечено проходження зовнішнього незалежного оцінювання в регіоні, на яке зареєструвалося 3 909 випускників, з яких 3 068 – випускники 

цього року, 841 – минулих років. Для проведення ЗНО в області у 22 закладах освіти створені 63 пункти проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання. Усього в області проведено 13 830 тестувань.  

Стратегічним завданням інституту є розвиток професіоналізму педагогів через активні форми роботи, однією з яких є конкурси фахової 

майстерності, які у 2017 році були проведені на високому організаційному рівні. 

Інститут здійснює та координує роботу щодо проведення І–ІV етапів Усеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (учасниками 

є понад 58 тисяч учнів 7–11 класів) та міжнародних, усеукраїнських та регіональних конкурсів учнівської творчості (учасниками є майже 30 тисяч 

учнів 3–11 класів ЗНЗ та ПТНЗ).  

На засадах партнерства інститут співпрацював з 30 міжнародними фондами, науковими центрами, освітніми установами та громадськими 

організаціями. У регіоні реалізується 29 міжнародних проектів. 

Освітньо-інформаційний простір інституту сьогодні представляє інститутський освітній портал www.loippo.edu.ua, який поєднав 

16 структурних компонентів.  

Триває друк науково-методичного журналу «Освіта на Луганщині» з періодичністю чотири номери на рік. Видавнича діяльність інституту у 

2017 році представлена 108 публікаціями матеріалів наукового, науково-методичного та практичного спрямування, серед них: науково-методичні 

посібники (12); електронні навчально-методичні посібники для самостійної роботи слухачів КПК (23); методичні рекомендації (16); буклети (10); 

наукові статті (38); методичні статті (10); тези (10) тощо.  

Результати інноваційної діяльності закладу в галузі післядипломної педагогічної освіти у 2017 році представлені на Восьмій Міжнародній 

виставці «Сучасні заклади освіти» та Дев’ятій Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті». Інститут отримав Гран-прі з присвоєнням 

почесного звання «Лідер післядипломної освіти України» та дві золоті медалі в конкурсах з тематичних номінацій «Партнерство як стратегічний 

ресурс інноваційного розвитку навчальних закладів», «Інклюзивна освіта: рівні права – рівні можливості». У 2017 році до участі в освітніх виставках 

були залучені 166 закладів освіти Луганської області.  

 

 

Основними завданнями Департаменту освіти і науки, місцевих органів управління освітою, навчальних закладів різних рівнів, типів і форм 

власності на 2018 рік визначені: 

1. Імплементація Закону України «Про освіту» в закладах освіти області. 

http://www.loippo.edu.ua/
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2. Упровадження Концепції Нової української школи. 

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. Розширення мережі опорних закладів освіти в сільських районах області. 

7. Реалізація регіональної цільової Програми «Освіта Луганщини. 2017–2020 роки». 

8. Реалізація І етапу плану заходів Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки. 

9. Відновлення діяльності комунального закладу «Луганський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

10. Забезпечення належних умов для утримання, навчання, виховання та соціальної адаптації дітей, які потребують особливої педагогічної уваги. 

11. Відновлення матеріально-технічної бази переміщених ВНЗ І–ІV рівнів акредитації. 

12. Забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил безпечної життєдіяльності. Охорона здоров’я і 

життя дітей та підлітків, педагогічних і наукових працівників. 

13. Удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів, подальше підвищення їхньої кваліфікації з використанням інноваційних технологій. 

Поліпшення роботи з кадровим резервом. 

14. Забезпечення шкільними автобусами для підвезення учнів сільської місцевості до міст навчання та додому. 

15. Створення спеціалізованих центрів профтехосвіти за галузевим спрямуванням і навчально-практичних центрів з упровадження сучасних 

виробничих технологій. 

16. Поліпшення підготовки фахівців з вищою освітою, підвищення ефективності наукової та науково-практичної діяльності. 

17. Посилення зв’язків вищих навчальних закладів з роботодавцями для забезпечення здобуття студентами професійних навичок під час 

проходження навчальної та 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 

 
№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальні 

1 
Про реалізацію І етапу плану заходів Національної стратегії реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки 

листопад Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

 

ІІ. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД НА АПАРАТНИХ НАРАДАХ У ГОЛОВИ ЛУГАНСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ – КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальні 

1.  
Про стан організації та підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань 

випускників 2018 року  

березень Стецюк Ю. В. 

Ткачова Т. М. 

2.  
Про стан підготовки та організації обласного ІІ (етапу) гри «Сокіл» («Джура») ІІ квартал Стецюк Ю. В. 

Ткачова Т. М. 

3.  
Про стан підготовки закладів освіти до нового 2018–2019 навчального року та роботи в осінньо-зимовий 

період 

серпень Стецюк Ю. В. 

Ткачова Т. М. 

4.  
Про результати проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року в Луганській області жовтень Стецюк Ю. В. 

Ткачова Т. М. 

5.  
Про стан упровадження інклюзивної освіти в Луганській області грудень Стецюк Ю. В. 

Ткачова Т. М. 

6.  
Про списання непридатних до експлуатації основних засобів; передачу, відчуження майна із 

зміною власника та без зміни власника закладів освіти обласної комунальної власності 

протягом року Стецюк Ю. В. 

Ткачова Т. М. 

7.  
Про передачу в оренду рухомого та нерухомого майна закладів освіти обласної комунальної 

власності 

протягом року Стецюк Ю. В. 

Ткачова Т. М. 

8.  
Про коригування лімітів фінансування, надання додаткових коштів для виконання обсягів 

робіт з капітальних, поточних ремонтів, придбання обладнання та інвентарю закладами освіти 

обласної комунальної власності 

протягом року Стецюк Ю. В. 

Ткачова Т. М. 

9.  
Про призначення та звільнення керівників закладів обласного підпорядкування  протягом року  Стецюк Ю. В. 

Ткачова Т. М. 

10.  
Формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів у закладах 

вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, які фінансуються з обласного бюджету, 

на основі пропозицій закладів та потреб регіонального рінку праці 

березень Стецюк Ю. В. 

Ткачова Т. М. 
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IІІ. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД КОЛЕГІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАКИ 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальні 

1.  Про підсумки роботи закладів освіти у 2017 році та завдання із забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти у 2018 році 

лютий Стецюк Ю. В. 

Ткачова Т. М. 

2.  Про підготовку навчальних закладів області до нового 2018–2019 навчального року та 

роботи в осінньо-зимовий період 

серпень Стецюк Ю. В. 

Ткачова Т. М. 

3.  Про стан виконання обласного плану заходів щодо національно-патріотичного виховання 

дітей на 2018 рік 

жовтень Стецюк Ю. В. 

Ткачова Т. М. 

4.  Про роботу професійно-технічних навчальних закладів з питання підготовки робітничих 

кадрів для галузей економіки області 

листопад Стецюк Ю. В. 

Ткачова Т. М. 

5.  Про роботу закладів загальної середньої освіти щодо впровадження Державного стандарту 

початкової освіти 

грудень Стецюк Ю. В. 

Ткачова Т. М. 

6.  Про стан та перспективи розвитку позашкільної освіти в Луганській області грудень Стецюк Ю. В. 

Ткачова Т. М. 

7.  Упровадження Закону України «Про освіту» в освітніх закладах м. Сєвєродонецька квітень Стецюк Ю. В. 

Ткачова Т. М. 

8.  Упровадження Закону України «Про освіту» в освітніх закладах Старобільського району 

та Чмирівської ОТГ Старобільського району 

листопад Стецюк Ю. В. 

Ткачова Т. М. 
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ІV. ОБЛАСНІ ЗАХОДИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ, 

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальні 

 I квартал   

1.  Обласний семінар-практикум з керівниками гуртків спортивного туризму та військово-

патріотичних гуртків «Джура» 

січень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

2.  Нарада для учасників Всеукраїнського конкурсу на кращий урок з використанням 

інтерактивної дошки або інтерактивної панелі 

січень ЛОІППО 

3.  Нарада для учасників Міжнародного конкурсу для вчителів «Українознавчі пріоритети 

освітнього процесу» 

січень ЛОІППО 

4.  Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня «Організація дистанційного 

професійного навчання учнівської молоді й дорослих, які проживають на тимчасово 

окупованій території та в населених пунктах на лінії зіткнення» (на базі Золотівського 

професійного ліцею) 

протягом 

року (за 

окремим 

графіком) 

Інститут ПТО НАПН України, 

відділ професійної освіти та 

науки, НМЦ ПТО 

5.  Організація дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня «Врахування 

регіонального аспекту при моделюванні цілісної системи освітнього процесу з національно-

патріотичного виховання в закладах ПТО» (Щастинське відділення ВП «Регіональний 

центр професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка») 

протягом 

року (за 

окремим 

графіком) 

ДЗ «Луганський національний 

університет ім. Тараса 

Шевченка», відділ професійної 

освіти та науки, НМЦ ПТО 

6.  Обласний конкурс на кращий навчальний кабінет, навчальну лабораторію, навчально-

виробничу майстерню (навчальні кабінети з предметів «Захист Вітчизни», «Основи 

галузевої економіки і підприємництва») 

протягом 

року (за 

окремим 

графіком) 

Відділ професійної освіти та 

науки, 

НМЦ ПТО 

7.  Участь у Міжнародному семінарі-практикумі з креативності для керівників 

територіальних відділень МАН України 

січень – 

лютий 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

8.  Відбірковий та фінальний етапи обласного туру ХХІІІ усеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2018» (номінації «Фізика», «Українська мова та література», «Німецька мова», 

«Фізична культура») 

січень – 

лютий 

ЛОІППО 

9.  І–ІІ етапи Всеукраїнського конкурсу майстерності педпрацівників закладів позашкільної 

освіти «Джерело творчості – 2018» (номінація «Методист») 

січень – 

лютий 

ЛОІППО, ЛОМАНУМ 

10.  Колегія Департаменту освіти і науки за підсумками 2017 року лютий Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 
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11.  Нарада зі спеціалістами відділів (управлінь) освіти міських рад, райдержадміністрацій та 

об’єднаних територіальних громад «Про стан організації в закладах освіти військово-

патріотичного виховання та викладання предмета «Захист Вітчизни» 

лютий відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

12.  Всеукраїнський вебінар «Формування ціннісних світоглядних орієнтирів учнів на уроках 

природничо-математичних дисциплін через впровадження наскрізних змістовних ліній у 

рамках реалізації концепції Нової української школи» 

лютий Рада директорів регіональних 

навчально-методичних центрів 

ПТО, відділ професійної освіти 

та науки, НМЦ ПТО 

13.  Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в закладах дошкільної 

освіти 

лютий –

серпень 

Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

14.  Нарада зі спеціалістами та методистами методичних кабінетів (центрів), які відповідають 

за дошкільну освіту, управлінь (відділів) освіти щодо стану функціонування закладів 

дошкільної освіти області (у розрізі територій) 

березень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

15.  Нарада для методистів та керівників методичних об’єднань учителів природничо-

математичних та соціально-гуманітарних дисциплін за результатами І–ІІІ  етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

березень ЛОІППО 

16.  Нарада для закладів-учасників Всеукраїнського конкурсу «Школа – джерело талантів» березень ЛОІППО 

17.  Обласний семінар-практикум з керівниками туристсько-краєзнавчих, національно-

патріотичних гуртків 

березень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

18.  Огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в закладах дошкільної освіти області березень ЛОІППО 

19.  Обласний форум «Заклади освіти Луганської області на шляху до реформування» для 

працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів), відділів освіти об’єднаних 

територіальних громад, керівників закладів освіти області та педагогічних працівників 

березень ЛОІППО 

20.  Засідання навчально-методичної ради Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти в Луганській області «Шляхи підвищення рівня якості освіти в ПТНЗ 

області в умовах її реформування» 

березень Відділ професійної освіти та 

науки, НМЦ ПТО 

21.  Обласні педагогічні читання «Втілення педагогічної спадщини А. С. Макаренка у 

формуванні особистості молодого покоління в умовах реалізації завдань сучасного 

національного виховання» (до 130-річчя від дня народження педагога) 

березень Відділ професійної освіти та 

науки, НМЦ ПТО 

22.  Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції до Міжнародного дня 

лісу «Відтворимо ліси разом»  

березень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів , КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

23.  Круглий стіл «Змінам в освіті Луганщини бути» за участю голови обласної державної 

адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації, педагогічних працівників, які 

мають звання та державні нагороди, відзнаки  

березень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти, відділ 

професійної освіти та науки 
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24.  Участь у Всеукраїнських семінарах-практикумах у рамках Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України за науковими 

відділеннями 

березень –

квітень 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

25.  Участь у Всеукраїнському семінарі відповідальних осіб у регіонах за національно-

патріотичне виховання та керівників обласних штабів Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

березень –

грудень 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

26.  Нарада з керівниками закладів вищої освіти I–II рівнів акредитації січень Відділ професійної освіти та 

науки 

 II квартал   

27.  Участь у семінарі-практикумі завідувачів відділів краєзнавства обласних та Київського 

міського центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, станцій юних туристів 

квітень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

28.  Участь у семінарі-практикумі спеціалістів (педагогічних працівників) обласних та 

Київського міського центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, станцій юних 

туристів з підготовки картографічного матеріалу  

квітень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

29.  Фінал усеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» квітень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

30.  Проведення конкурсу освітніх обмінів між закладами загальної середньої освіти 

Львівської та Луганської областей у рамках статті «Реалізація спільних проектів між 

закладами освіти Луганської та Львівської областей у межах проекту «Змінимо країну 

разом» 

квітень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

31.  Складання аналітичних звітів та обласного рейтингу вчителів за результатами 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів учнівської творчості 

квітень ЛОІППО 

32.  Обласна науково-практична конференція з військово-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді (м. Кремінна) 

квітень ЛОІППО 

33.  Участь у Всеукраїнському освітянськоиу форумі «Освіта для збалансованого розвитку» квітень  Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

34.  Участь у циклі екологічних тренінгів «Моніторинг стану довкілля» квітень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

35.  Участь у Всеукраїнській школі методиста позашкільного навчального закладу. 

Відділення: 

- методичне; 

- садівниче; 

- квітково-декоративне 

квітень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 
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36.  Участь у педагогічному колоквіумі з проблеми наступності дошкільної та початкової освіти квітень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

37.  Участь у курсах підвищення кваліфікації (очно-дистанційні) директорів позашкільних 

навчальних закладів на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді МОН України 

квітень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

38.  Обласний конкурс на кращий педагогічний проект серед викладачів біології та екології 

закладів ПТО 

квітень –

травень 

Відділ професійної освіти та 

науки, НМЦ ПТО 

39.  ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педпрацівників закладів позашкільної 

освіти «Джерело творчості – 2018» (номінація «Методист»)   

квітень –

червень 

ЛОІППО 

40.  Обласна науково-практична конференція «Електронний освітній ресурс як інструмент 

здійснення інтеграції з інноваційними технологіями навчання» 

травень Інститут ПТО НАПН України, 

відділ професійної освіти та 

науки, НМЦ ПТО 

41.  Участь у семінарі-практикумі для заступників директорів обласних 

екологонатуралістичних центрів (станцій юних натуралістів). 

травень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

42.  Участь у циклі навчальних тренінгів з підготовки вчителів біології та керівників 

творчих учнівських об’єднань біологічного профілю до професійної 

сертифікації. 

травень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

43.  Обласний семінар для організаторів (координаторів) позашкільної роботи з учнівською 

молоддю за еколого-натуралістичним напрямом роботи «Інноваційні підходи до організації 

позашкільної освіти з учнівською молоддю з урахуванням сучасного стану та особливостей 

Луганської області» 

травень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

44.  Обласний семінар-практикум з питань виявлення обдарованої молоді та створення для неї 

сприятливих умов розвитку в сільських навчальних закладах Луганської обласної Малої 

академії наук учнівської молоді (Біловодський район) 

травень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

45.  Організація поїздки педагогічних працівників за освітнім проектом «Змінимо країну 

разом» у рамках Угоди про торгове-економічне, науково-технічне і культурне 

співробітництво між Львівською обласної державною адміністрацією, Львівською 

обласною радою та Луганською обласною державною адміністрацією – обласною 

військово-цивільною адміністрацією від 06.04.2016 № 176 

травень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

46.  Участь у навчальному семінарі з підготовки суддів усеукраїнських конкурсів та змагань, 

організаторів роботи таборової старшини та впорядників усеукраїнського етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)  

травень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 
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47.  Участь у семінарі з підготовки та підвищення кваліфікації суддів 1 категорії зі спортивного 

(пішохідного) туризму  

травень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

48.  Обласний семінар з організаторами І, ІІ етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») з питань організації та проведення гри у 2018 році 

травень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

49.  Участь у Всеукраїнському семінарі – практикумі керівників, методистів наукових відділень 

обласних малих академій наук учнівської молоді (відділення історії) 

травень –

червень 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

50.  Участь у Міжнародному семінарі-практикумі керівників наукових відділень обласних 

малих академій наук учнівської молоді 

травень – 

червень 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

51.  Нарада зі спеціалістами та методистами методичних кабінетів (центрів), які відповідають 

за дошкільну освіту, управлінь (відділів) освіти з питань забезпечення організованого 

оздоровлення дітей дошкільного віку 

червень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

52.  Засідання навчально-методичної ради Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти в Луганській області «Розвиток соціального партнерства між 

роботодавцями і закладами ПТО – головна умова підготовки кваліфікованих робітників (на 

прикладі впровадження дуальної форми навчання та участі в дослідно-експериментальній 

роботі всеукраїнського рівня)»  

червень Відділ професійної освіти та 

науки, НМЦ ПТО 

53.  Участь у педагогічному практикумі «Світ творчості» для директорів обласних 

еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів), закладів 

червень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

54.  Участь у Всеукраїнському форумі «Ранній розвиток дитини – право кожного» червень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

55.  Обласний семінар-практикум з підготовки керівників гуртків зі спортивного туризму 

(пішохідного, велосипедного, водного туризму) 

червень –

серпень 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

56.  Розробка положення про призначення іменних стипендій від голови Луганської обласної 

державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації учням та студентам 

закладів освіти області – переможцям усеукраїнських олімпіад, конкурсів 

червень –

серпень 

Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти, відділ 

професійної освіти та науки 

 III квартал   

57.  Серпнева науково-практична конференція педагогічних працівників серпень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти, відділ 

позашкільної освіти, виховання 
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та інтернатних закладів, відділ 

професійної освіти і науки, 

ЛОІППО 

58.  Участь у Всеукраїнській серпневій конференції «Педагогічний пошук – 2018» для 

методистів, керівників творчих учнівських об’єднань біологічного, 

еколого-натуралістичного напряму, учителів біології 

серпень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

59.  Всеукраїнський день Дошкілля вересень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

60.  Нарада зі спеціалістами та методистами методичних кабінетів (центрів), які відповідають 

за дошкільну освіту, управлінь (відділів) освіти з питань організації освітнього процесу в 

закладах дошкільної освіти у 2018–2019 навчальному році 

вересень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

61.  Участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі для педагогічних працівників обласних 

Малих академій наук учнівської молоді – координаторів конкурсу «МАН – Юніор» 

вересень  Відділ позашкільної 

освіти, виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

62.  Участь у Всеукраїнському тренінгу для педагогічних працівників МАН України – тренерів 

Міжнародної олімпіади з креативності «Destination Imagination» 

вересень Відділ позашкільної 

освіти, виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

63.  Нарада для методистів та керівників методичних об’єднань учителів навчальних 

предметів за результатами конкурсів фахової майстерності  

вересень ЛОІППО 

64.  Засідання навчально-методичної ради Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти в Луганській області «Реалізація державної політики з національно-

патріотичного виховання при здійсненні (або моделюванні) освітнього процесу в закладах 

ПТО області» 

вересень Відділ професійної освіти та 

науки, НМЦ ПТО 

65.  Участь у педагогічних читаннях з питань професійної орієнтації школярів та 

формування в них готовності до професійного самовизначення для 

керівників учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 

об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

вересень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

66.  Участь у читаннях Сухомлинського для керівників учнівських лісництв 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

вересень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

67.  Щорічний обласний профорієнтаційний конкурс «Вернісаж професій» вересень –

листопад 

Луганський обласний центр 

зайнятості, відділ професійної 

освіти та науки, НМЦ ПТО 

 IV квартал   
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68.  Обласний семінар-практикум керівників, методистів, педагогів наукових товариств учнів 

та філій Луганської обласної малої академії наук учнівської молоді в рамках 

Всеукраїнського науково-освітнього проекту «Впровадження інноваційних освітніх 

технологій у системі МАН України» в м. Рубіжному 

жовтень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

69.  Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова еліта в розвитку 

держав» 

жовтень Відділ позашкільної 

освіти, виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

70.  Участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі керівників, методистів наукових відділень 

обласних Малих академій наук учнівської молоді (відділення «Мовознавство») 

жовтень Відділ позашкільної 

освіти, виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

71.  Урочистості з нагоди святкування Дня працівників освіти жовтень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

72.  Організація поїздки педагогічних працівників за освітнім проектом «Змінимо країну 

разом» у рамках Угоди про торгове-економічне, науково-технічне і культурне 

співробітництво між Львівською обласної державною адміністрацією, Львівською 

обласною радою та Луганською обласною державною адміністрацією, обласною 

військово-цивільною адміністрацією від 06.04.2016 № 176 

жовтень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

73.  Обласний семінар-практикум з підготовки керівників пішохідних походів (І–ІІ кат. 

складності) 

жовтень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

74.  Всеукраїнський конкурс фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник-2018» жовтень ЛОІППО 

75.  Обласний форум «Вектори інноваційного розвитку системи освіти регіону» для працівників 

районних (міських) методичних кабінетів (центрів), відділів освіти об’єднаних 

територіальних громад, керівників та педагогічних працівників закладів освіти регіону 

жовтень ЛОІППО 

76.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічне забезпечення освітнього 

процесу в умовах становлення Нової української школи» 

жовтень ЛОІППО 

77.  Участь у Симеренківських читаннях для керівників творчих об’єднань садівничого 

профілю 

жовтень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

78.  Участь у педагогічному колоквіумі з проблеми наступності дошкільної та початкової 

освіти 

жовтень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

79.  Участь у Всеукраїнській школі методиста позашкільного навчального закладу. 

Відділення: 

- методичне; 

жовтень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 
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- садівниче; 

- квітково-декоративне 

80.  Участь у циклі навчальних тренінгів з підготовки вчителів біології та керівників 

творчих учнівських об’єднань біологічного профілю до професійної 

сертифікації 

жовтень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

81.  Участь у циклі екологічних тренінгів «Моніторинг стану довкілля» жовтень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

82.  Участь у семінарі-нараді для директорів обласних еколого-натуралістичних 

центрів (станцій юних натуралістів) 

жовтень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

83.  Участь у курсах підвищення кваліфікації (очно-дистанційні) заступників директорів 

позашкільних навчальних закладів на базі Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді МОН України 

жовтень –

листопад 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

84.  Участь у Всеукраїнському Форум патріотичних справ «Україна назавжди! Твоєю справою, 

силою, волею…» 

жовтень –

листопад 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

85.  Обласний огляд-конкурс бібліотек закладів ПТО жовтень –

листопад 

Відділ професійної освіти та 

науки, НМЦ ПТО 

86.  Всеукраїнський вебінар «Підвищення якості професійної освіти шляхом створення 

електронних освітніх ресурсів» 

листопад Рада директорів регіональних 

навчально-методичних центрів 

ПТО, відділ професійної освіти 

та науки, НМЦ ПТО 

87.  І тур усеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» листопад Відділ професійної освіти та 

науки, НМЦ ПТО 

88.  Участь у семінарі-практикумі завідувачів відділів спортивного туризму й завідувачів 

організаційно-масових відділів обласних та Київського міського центрів туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, станцій юних туристів 

листопад Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

89.  Обласний семінар міських і районних координаторів Міжнародного математичного 

конкурсу «Кенгуру – 2018», Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня – 2018», 

Всеукраїнського історичного інтерактивного конкурсу «Лелека – 2018» з питань 

підготовки учнівської молоді до участі в інтерактивних інтелектуальних конкурсах 

листопад Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

90.  Участь у семінарі заступників директорів з навчально-методичної (науково-методичної) 

роботи обласних та Київського міського центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, 

станцій юних туристів 

листопад Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 
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91.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Національно-патріотичне виховання дітей 

та учнівської молоді в системі роботи закладів освіти: проблеми та рішення» 

листопад ЛОІППО 

92.  Участь у Міжнародній науковій школі для педагогічних працівників МАН України, 

обласних Малих академій наук на базі Європейської організації ядерних досліджень 

«ЦЕРН»  

листопад –

грудень 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

93.  І тур усеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» листопад – 

грудень 

Методичні кабінети (центри), 

ЛОІППО 

94.  Нарада зі спеціалістами та методистами методичних кабінетів (центрів), які відповідають 

за дошкільну освіту, управлінь (відділів) освіти про стан виконання плану дій на 2017—

2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного 

віку 

грудень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

95.  Підбиття підсумків та підготовка статистичного звіту за результатами проведених заходів 

у 2018 році 

грудень ЛОІППО 

96.  Засідання навчально-методичної ради Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти в Луганській області «Розробка електронних підручників нового покоління 

в професійній підготовці учнів закладів ПТО» 

грудень Інститут ПТО НАПН України, 

відділ професійної освіти та 

науки, НМЦ ПТО 

97.  Участь у Всеукраїнському циклі навчальних тренінгів у рамках Всеукраїнського науково-

освітнього проекту «Впровадження інноваційних освітніх технологій у системі МАН 

України» 

протягом 

року 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

98.  Участь у профільних веб-семінарах з питань позашкільної еколого-натуралістичної освіти протягом 

року 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

99.  Участь у відкритому рейтинзі якості позашкільної освіти «Золота когорта 

позашкільників» 

протягом 

року 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

100.  Участь у Всеукраїнській щорічній заочній виставці видавничої продукції з 

еколого-натуралістичного напряму. Заочні педагогічні читання 

«Позашкільна педагогіка» 

протягом 

року 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

101.  Участь у Всеукраїнському конкурсі «Цікава школа» протягом 

року 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів , КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

102.  Участь у Всеукраїнському конкурсі програм, навчально-методичних матеріалів та 

віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти 

протягом 

року 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 
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103.  Участь у Всеукраїнськоу конкурсі-огляді тепличного господарства 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів «Дивовижна 

теплиця» 

протягом 

року 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 



V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА З КЕРІВНИМИ КАДРАМИ ОСВІТИ 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

 І квартал   

1.  Тренінг «Інноваційні освітні технології у формуванні підприємницької компетентності» для 

директорів закладів загальної середньої освіти 

січень ЛОІППО 

2.  Вебінар «Про поточні питання діяльності закладів ПТО та особливості організації навчально-

виробничого процесу» для керівників професійно-технічних навчальних закладів та їхніх 

заступників 

щомісяця Відділ професійної освіти та 

науки, 

НМЦ ПТО 

3.  Наради з директорами закладів освіти обласної комунальної власності з питань проведення 

капітальних, поточних ремонтів, чинних нормативних документів щодо видів ремонтів, 

оформлення документів для узгодження робіт  

березень Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

4.  Інструктивно-методична нарада для керівників закладів освіти обласної комунальної 

власності з питань організації оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у 2018 році 

лютий Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів 

5.  Обласний семінар-тренінг з питань фінансового менеджменту для керівників закладів 

загальної середньої освіти 

лютий ЛОІППО 

6.  Проект професійного розвитку «Лідер освітніх інновацій» для керівників закладів загальної 

середньої освіти 

лютий – 

квітень 

ЛОІППО 

7.  Репрезентація досвіду роботи керівників закладів освіти Луганської області на ІХ Міжнародній 

виставці «Сучасні заклади освіти – 2018»  

березень ЛОІППО 

8.  Круглий стіл «Роль опорних шкіл у забезпеченні якісної освіти» для завідувачів районних 

(міських) методичних кабінетів (центрів), директорів шкіл 

березень ЛОІППО 

9.  Науково-практичний семінар-тренінг для директорів закладів ПТО та їхніх заступників з 

навчально-виробничої роботи «Особливості організації навчально-виробничого процесу 

відповідно до СП (ПТ)О, розроблених на компетентнісній основі» 

березень Відділ професійної освіти та 

науки, НМЦ ПТО 

10.  Репрезентація досвіду роботи керівників професійно-технічних навчальних закладів за 

підсумками ІХ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» за темою «Підготовка 

кваліфікованих кадрів в умовах реформування системи професійної (професійно-технічної) 

освіти» 

березень НМЦ ПТО 

11.  Репрезентація електронного програмного комплексу «Універсальна система моніторингу 

діяльності навчального закладу» 

березень Інститут ПТО НАПН України, 

відділ професійної освіти та 

науки, НМЦ ПТО 

 ІІ квартал   
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12.  Семінар-практикум для керівників закладів освіти обласної комунальної власності 

«Формування в учнів з особливими освітніми потребами мовної компетентності в процесі 

розвитку усної та писемної комунікації під час освітнього процесу» на базі Сватівської 

обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

квітень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів 

13.  Обласний науково-методичний семінар «Керівник закладу освіти як авторитетний лідер та 

ефективний менеджер» для директорів закладів загальної середньої освіти  

квітень ЛОІППО 

14.  Тренінг «Технологія управління виховною діяльністю в закладі позашкільної освіти» для 

керівників закладів позашкільної освіти  

квітень ЛОІППО 

15.  Секція старших майстрів «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

професійно-практичній підготовці кваліфікованих робітників» 

травень Відділ професійної освіти та 

науки, НМЦ ПТО 

16.  Секція заступників директорів з навчально-виховної роботи «Партнерство педагогів і лідерів 

учнівського самоврядування – запорука успішного здійснення національно-патріотичного 

виховання» 

травень Відділ професійної освіти та 

науки, НМЦ ПТО 

17.  Проведення нарад з директорами закладів освіти обласної комунальної власності щодо 

впровадження прогресивних енергозбережувальних технологій, технічних досягнень у галузі 

термомодернізації 

червень Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

18.  Науково-методичний семінар «Діяльність закладу загальної середньої освіти в умовах 

автономії» для керівників закладів загальної середньої освіти 

червень ЛОІППО 

19.  Участь у роботі студій Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних та 

педагогічних працівників (підготовка публікації, виступ, презентація, майстер-клас тощо) 

червень ЛОІППО 

20.  Круглий стіл для керівників професійно-технічних навчальних закладів та їхніх заступників за 

підсумками участі в усеукраїнських конкурсах фахової майстерності з професій «Продавець 

продовольчих товарів», «Електрозварник ручного зварювання», «Муляр», «Кравець» 

червень Роботодавці, НМЦ ПТО 

21.  Секція методистів закладів ПТО «Системний підхід до методичної роботи з педагогічними 

працівниками ПТНЗ» (у формі методичної естафети) 

червень Відділ професійної освіти та 

науки, НМЦ ПТО 

 ІІІ квартал   

22.  Інструктивно-методична нарада для керівників закладів освіти обласної комунальної 

власності з питань організації навчально-виховного процесу та підготовки до осінньо-

зимового періоду  

серпень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів 

23.  Участь у семінарі-практикумі директорів обласних та Київського міського центрів туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, станцій юних туристів 

вересень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

24.  Проведення нарад з директорами закладів освіти обласної комунальної власності щодо 

дотримання вимог безпечного перебування дітей у закладах освіти, охорони їхнього життя та 

здоров’я 

вересень Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 
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25.  Обласний науково-методичний семінар «Соціально-педагогічне партнерство опорної школи з 

державними і недержавними організаціями та установами» для керівників районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів), директорів, заступників директорів шкіл 

вересень ЛОІППО 

26.  Обласний науково-практичний семінар для керівників та методистів закладів ПТО «Нові 

підходи в роботі з педагогічними кадрами в рамках реалізації державної політики в галузі 

професійної (професійно-технічної) освіти» 

вересень  Відділ професійної освіти та 

науки, НМЦ ПТО 

27.  Інструктивно-методична нарада «Організація планування та методичного супроводу 

навчальної та виховної роботи у 2018–2019 н. р.» для заступників директорів з навчально-

виховної роботи, навчальної роботи, методистів  

вересень НМЦ ПТО 

 ІV квартал   

28.  Участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі керівників територіальних відділень МАН 

України 

жовтень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

29.  Обласний науково-методичний семінар «Практична медіаосвіта педагогічних працівників» для 

директорів шкіл, заступників директорів шкіл, завідувачів закладів дошкільної освіти  

жовтень ЛОІППО 

30.  Репрезентація досвіду роботи керівників закладів освіти Луганської області на Х Міжнародній 

виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2018»  

жовтень ЛОІППО 

31.  Обласний науково-практичний семінар «Морально-духовне виховання дітей і молоді в системі 

роботи закладу позашкільної освіти» для керівників закладів освіти  

жовтень ЛОІППО 

32.  Секція заступників директорів з навчально-виробничої роботи «Професійна підготовка 

кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання» 

жовтень Відділ професійної освіти та 

науки, НМЦ ПТО 

33.  Проведення нарад з директорами закладів освіти обласної комунальної власності з питань 

застосування нормативів м’якого інвентарю, обладнання та предметів довгострокового 

користування, вимог до поточних ремонтів згідно з чинними нормативними документами  

листопад Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

34.  Семінар-практикум «Формування соціальних і громадянських компетентностей вихованців в 

умовах санаторної школи-інтернату» на базі КЗ «Новоайдарська обласна санаторна школа-

інтернат І–ІІІ  ступенів» для керівників закладів освіти обласної комунальної власності  

листопад Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів 

35.  Обласний науково-практичний семінар «Компетентнісний підхід у побудові партнерських 

стосунків між учасниками навчально-виховного процесу» для заступників директорів шкіл з 

навчально-виховної роботи 

листопад ЛОІППО 

36.  Круглий стіл «Особливості підготовки кваліфікованих робітників в умовах євроінтеграції 

України (відповідно до умов проведення конкурсу професійної майстерності «Worldsskills 

Ukraine») для керівників закладів ПТО, заступників, методистів 

листопад Роботодавці, НМЦ ПТО 

37.     
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VІ. ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ, ЦІЛЬОВИХ ПЕРЕВІРОК ЩОДО СТАНУ СПРАВ В УПРАВЛІННЯХ 

(ВІДДІЛАХ) ОСВІТИ МІСЬКИХ РАД, РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ ТА ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, 

ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ, ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальні 

1.  Моніторинг виконання Закону України «Про освіту», а саме статті 30 «Прозорість та 

інформаційна відкритість закладу освіти» в частині зобов’язань оприлюднювати на веб-сайтах 

закладів освіти (у разі їх відсутності на сайтах засновників) кошторис і фінансовий звіт про 

надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і 

послуг, отриманих як благодійну допомогу, із зазначенням їхньої вартості, а також про кошти, 

отримані з інших джерел, не заборонених законодавством 

січень Відділ дошкільної та 

загальної середньої освіти 

2.  Моніторинг стану аграрних ліцеїв області: 

- Сватівський професійний аграрний ліцей 

- Марківський професійний аграрний ліцей 

- Новопсковський професійний агарний ліцей 

- Новоайдарський професійний аграрний ліцей 

- Біловодський професійний агарний ліцей 

- Білокуракинський професійний аграрний 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 

лютий –

квітень 

Відділ професійної освіти 

та науки, НМЦ ПТО 

3.  Моніторинг заходів, здійснених відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України про 

реорганізацію закладів професійної (професійно-технічної) освіти міст Лисичанська та 

Рубіжного: 

- ДПТНЗ «Привільський професійний ліцей» 

- Вище професійне училище № 94 

- Рубіжанський професійний хіміко-технологічний ліцей 

червень – 

липень 

Відділ професійної освіти 

та науки 
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4.  Вивчення стану готовності закладів освіти обласної комунальної власності до нового навчального 

року, до опалювального сезону за наслідками проведення поточних і капітальних ремонтів 

серпень Відділ по 

централізованому 

господарчому 

обслуговуванню закладів 

освіти 

5.  Вивчення стану матеріально-технічної бази закладів обласної комунальної власності з метою 

підготовки проведення поточних та капітальних ремонтних робіт у наступному бюджетному році; 

надання пропозицій, які направлені на розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази закладів  

вересень –

грудень 

Відділ по 

централізованому 

господарчому 

обслуговуванню закладів 

освіти 

6.  Участь у проведенні Днів Департаменту освіти і науки в закладах освіти обласної комунальної 

власності (вивчення матеріальної бази з метою створення комфортних умов для перебування 

вихованців в інтернатних закладах) 

згідно із 

графіком 

протягом 

року 

Відділ по 

централізованому 

господарчому 

обслуговуванню закладів 

освіти 

7.  Вивчення технічного стану технологічного обладнання в закладах освіти обласної комунальної 

власності 

протягом 

року 

Відділ по 

централізованому 

господарчому 

обслуговуванню закладів 

освіти 

8.  Моніторинг стану освіти під час виїзних засідань управління освіти та науки до 

райдержадміністрацій, міських рад та об’єднаних територіальних громад, професійних 

(професійно-технічних) закладів, зустрічі з громадами міст та районів щодо стану (рівня) 

розвитку освіти на територіях 

протягом 

року 

Управління освіти і науки 

 м. Рубіжне січень  

 Новоайдарський район лютий  

 Марківський район березень  

 Білокуракинський район квітень  

 Троїцький район червень  

 Новопсковський район жовтень  

 м. Лисичанськ листопад  
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9.  Проведення моніторингових досліджень засобами електронного програмного комплексу 

«Універсальна система моніторингу діяльності навчального закладу» за напрямками: 

- контингент учнів закладів ПТО за регіональним замовленням та за професіями 

загальнодержавного значення 

- випуск та працевлаштування випускників закладів ПТО 

- наповнюваність закладів ПТО у відповідності до загальної кількості місць 

- підсумки підвищення кваліфікації педагогічними кадрами 

- підсумки атестації педагогічних працівників 

- кадрове забезпечення професійно-технічних навчальних закладів 

- аналіз відсіву контингенту учнів 

- учнівський контингент за соціальним станом 

- організація гурткової роботи в закладах ПТО 

- аналіз попиту й пропозиції робочої сили та затребуваності робітничих професій 

- забезпечення комп’ютерною технікою закладів ПТО 

- рівень володіння педагогічними працівниками ПТНЗ інформаційно-комунікаційними 

технологіями 

- рівень навчальних досягнень та якості знань учнів закладів ПТО 

- участь учнів закладів ПТО в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

- підсумки проведення в ПТНЗ області перевірочних контрольних робіт 

- аналіз кількості випускників ПТНЗ, що зараховані на навчання до вищих навчальних 

закладів 

- аналіз результатв ЗНО 

- аналіз роботи бібліотек та забезпечення навчальною літературою закладів ПТО 

- аналіз веб-сайтів закладів ПТО 

- публікації матеріалів педагогічних працівників області в ЗМІ різних рівнів 

- моніторинг стану методичної роботи в закладах ПТО області 

 

 

жовтень, 

щоквартально 

щоквартально 

жовтень 

раз на рік 

раз на рік 

раз на рік 

щоквартально 

щоквартально 

щоквартально 

раз на рік 

раз на рік 

 

раз на рік 

посеместрово 

раз на рік 

раз на рік 

 

раз на рік 

раз на рік 

раз на рік 

щоквартально 

щоквартально 

щоквартально 

Відділ професійної освіти 

та науки, НМЦ ПТО 

 
 

 

 



VII. НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ УПРАВЛІННЯМ (ВІДДІЛАМ) ОСВІТИ 

МІСЬКИХ РАД, РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ ТА ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, 

КЕРІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ, 

ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальні 

1.  Надання методичної допомоги закладам освіти обласної комунальної власності з питань 

поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів; підготовки до опалювального сезону, 

здійснення закупівель обладнання, меблів, інвентарю; проведення поточних і капітальних ремонтів; 

здійснення заходів з енергозбереження та термомодернізації 

щомісяця Відділ по 

централізованому 

господарчому 

обслуговуванню 

закладів освіти 

2.  Проведення нарад з директорами та головними бухгалтерами закладів освіти обласного 

підпорядкування 

щомісяця Відділ позашкільної 

освіти, виховання та 

інтернатних закладів 

3.  Надання методичної допомоги закладам освіти обласного підпорядкування з питань організації 

роботи та належного стану функціонування навчальних закладів 

щомісяця Відділ позашкільної 

освіти, виховання та 

інтернатних закладів 

4.  Підготовка й надання методичних рекомендацій щодо формування управлінських процесів в 

освітній сфері створених об’єднаних територіальних громад 

І квартал Відділ дошкільної та 

загальної середньої 

освіти 

5.  Семінар «Створення опорних шкіл як інструмент підвищення якості та ефективності освіти в 

сільській місцевості» 

березень Відділ дошкільної та 

загальної середньої 

освіти 

6.  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 

березень  Відділ ліцензування, 

атестації та роботи з 

персоналом 

7.  Нарада «Про організоване закінчення 2017–2018 навчального року та літню оздоровчу кампанію –

2018» 

травень Відділ дошкільної та 

загальної середньої 

освіти 

8.  Нарада «Про дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки, попередження травматизму 

виробничого, невиробничого характеру під час освітнього процесу, підготовку котелень та 

будівель закладів освіти до нового опалювального сезону» 

червень Відділ дошкільної та 

загальної середньої 

освіти 

9.  Нарада «Ефективна система управління закладами дошкільної та загальної середньої освіти» вересень Відділ дошкільної та 

загальної середньої 

освіти 
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10.  Семінар-практикум з питань атестації педагогічних кадрів  вересень Відділ ліцензування, 

атестації та роботи з 

персоналом 

11.  Про роботу закладів загальної середньої освіти щодо впровадження Державного стандарту 

початкової освіти  

грудень Відділ дошкільної та 

загальної середньої 

освіти 

12.  Проведення нарад зі спеціалістами управлінь (відділів) освіти з питань дошкільної освіти щокварталу Відділ дошкільної та 

загальної середньої 

освіти 

13.  Участь у засіданнях Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів, Ради директорів 

вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації  

протягом року  Відділ професійної 

освіти та науки  

14.  Проведення нарад з директорами закладів професійної (професійно-технічної) освіти області щокварталу  Відділ професійної 

освіти та науки  

15.  Проведення нарад з головними бухгалтерами закладів освіти обласної комунальної власності з 

питань бухгалтерського обліку та здачі фінансової та бухгалтерської звітності 

щокварталу Відділ фінансового 

забезпечення 

16.  Проведення наради з директорами та головними бухгалтерами закладів освіти обласної 

комунальної власності з питання бюджетної дисципліни 

щокварталу Планово-економічний 

відділ 

17.  Проведення співбесід з керівниками закладів освіти обласного підпорядкування, їх заступниками, 

головними бухгалтерами, головами профспілкових комітетів з актуальних питань щодо 

поліпшення організації освітнього процесу  

двічі на рік Відділ позашкільної 

освіти, виховання та 

інтернатних закладів 

18.  Участь у проведенні Днів Департаменту освіти і науки в закладах освіти обласної комунальної 

власності (вивчення матеріальної бази з метою створення комфортних умов для перебування 

вихованців в інтернатних закладах) 

протягом року Відділ по 

централізованому 

господарчому 

обслуговуванню 

закладів освіти 

19.  Вивчення технічного стану технологічного обладнання в закладах освіти обласної комунальної 

власності 

протягом року Відділ по 

централізованому 

господарчому 

обслуговуванню 

закладів освіти 



 

VIIІ. КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

1.  Зведення та надання звіту 2б «Майно» до Міністерства освіти і науки України у форматі 

автоматизованої системи «Юридичні особи» стосовно об’єктів рухомого і нерухомого 

державного майна  

щомісяця Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 

2.  Коригування затверджених асигнувань по загальному та спеціальному фондах по 

професійно-технічних навчальних закладах та державних вищих навчальних закладах І–ІІ 

рівня акредитації Луганської області 

щомісяця Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 

3.  Здійснення фінансування професійно-технічних навчальних закладів та державних вищих 

навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації Луганської області 

щомісяця Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 

4.  Зведення та надання звіту 2б «Майно» до Міністерства освіти і науки України у форматі 

автоматизованої системи «Юридичні особи» стосовно об’єктів рухомого й нерухомого 

державного майна  

щомісяця Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 

5.  Коригування затверджених асигнувань по загальному та спеціальному фондах по 

професійно-технічних навчальних закладах та державних вищих навчальних закладах І–ІІ 

рівня акредитації Луганської області 

щомісяця Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 

6.  Здійснення фінансування професійно-технічних навчальних закладів та державних вищих 

навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації Луганської області 

щомісяця Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 

7.  Зведення та надання до Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму ЛОДА 

інформації щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів ProZorro по 

професійно-технічних навчальних закладах та державних вищих навчальних закладах І–ІІ 

рівня акредитації Луганської області 

щомісяця Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 

8.  Збір та узагальнення інформації закладів освіти обласної комунальної власності про стан 

розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії 

щомісяця Відділ по централізо-ваному 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

9.  Звіт про стан антикорупційної роботи в Департаменті щомісяця Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 
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10.  Зведення та подання до ГУ ДКСУ в Луганській області звіту за формою № 7м,д «Звіт про 

заборгованість за бюджетними коштами»  

щомісяця Відділ фінансового 

забезпечення 

11.  Подання до органу ДФС форм місячної звітності (Звіт про суми нарахованої заробітної 

плати застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску) 

щомісяця Відділ фінансового 

забезпечення 

12.  Нарахування та виплата заробітної плати працівникам Департаменту щомісяця Відділ фінансового 

забезпечення 

13.  Оформлення та ведення карток аналітичного обліку отриманих асигнувань, касових 

видатків, фактичних видатків 

щомісяця Відділ фінансового 

забезпечення 

14.  Складання меморіальних ордерів, ведення головної книги щомісяця Відділ фінансового 

забезпечення 

15.  Коригування та внесення змін до затверджених Кошторисів і планів асигнувань 

загального та спеціального фонду державного бюджету по Департаменту 

щомісяця Відділ фінансового 

забезпечення 

16.  Внесення змін затверджених асигнувань загального фонду по закладах освіти обласної 

комунальної власності 

щомісяця Планово-економічний відділ 

17.  Коригування затверджених асигнувань спеціального фонду по закладах освіти обласної 

комунальної власності 

щомісяця Планово-економічний відділ 

18.  Зведення та надання до Департаменту заявок на виділення коштів по закладах освіти 

обласної комунальної власності 

щотижня Планово-економічний відділ 

19.  Надання до Фонду соціального страхування заяв-розрахунків для надання матеріального 

забезпечення застрахованим особам 

за 

необхідністю 

Відділ фінансового 

забезпечення 

20.  Здійснення банківських операцій, пов’язаних з рухом коштів, розрахунки з 

постачальниками, бюджетом і казначейством 

постійно Відділ фінансового 

забезпечення 

21.  Аналіз виконання норм харчування дітей у закладах освіти обласного підпорядкування щодекади Відділ по централізо-ваному 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

22.  Внесення змін до затверджених та виділення додаткових асигнувань по загальному та 

спеціальному (бюджет розвитку) фондах по закладах освіти обласної комунальної 

власності 

щокварталу Планово-економічний відділ 

23.  Зведення щоквартального та річного аналізу виконання бюджету по закладах освіти, які 

фінансуються з обласного бюджету 

щокварталу Планово-економічний відділ 

24.  Зведення та подання до ГУ ДКСУ в Луганській області фінансової та бухгалтерської 

звітності по Департаменту  

щокварталу Відділ фінансового 

забезпечення 

25.  Збір, зведення та подання до ГУ ДКСУ в Луганській області фінансової та бухгалтерської 

звітності по підвідомчих навчальних закладах 

щокварталу Відділ фінансового 

забезпечення 
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26.  Подання до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності звіту по 

коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням  

щокварталу Відділ фінансового 

забезпечення 

27.  Подання до органу ДФС податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) 

на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку  

щокварталу Відділ фінансового 

забезпечення 

28.  Аналіз фактичних видатків по заробітній платі по професійно-технічних навчальних 

закладах та державних вищих навчальних закладах І–ІІ рівня акредитації Луганської 

області 

щокварталу Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 

29.  Аналіз харчування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у 

професійно-технічних навчальних закладах та державних вищих навчальних закладах І–ІІ 

рівня акредитації Луганської області 

щокварталу Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 

30.  Підготовка зведених звітів професійно-технічних навчальних закладів та державних 

вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації Луганської області до Міністерства 

освіти і науки України  

щокварталу Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 

31.  Підготовка зведенного бухгалтерського звіту виконання бюджету по професійно-

технічних навчальних закладах та державних вищих навчальних закладах І–ІІ рівня 

акредитації Луганської області 

щокварталу Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 

32.  Зведення та аналіз щоквартального та річного використання видатків обласного бюджету 

по закладах освіти, які фінансуються з обласного бюджету 

щокварталу Відділ по централізо-ваному 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

33.  Моніторинг упровадження заходів щодо створення безперешкодного життєвого 

середовища, безбар’єрного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до 

закладів освіти обласної комунальної власності 

щокварталу Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

34.  Аналіз звітності використання бюджетних коштів і здійснення процедур закупівлі товарів, 

робіт, послуг за державні кошти згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», 

підготовка та подання до обласної державної адміністрації  

щокварталу Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

35.  Контроль за встановленням приладів обліку енергоносіїв у закладах освіти обласної 

комунальної власності 

щокварталу Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 
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36.  Облік та аналіз нещасних випадків у відповідності до нормативних актів щокварталу Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

37.  Аналіз споживання енергоносіїв за 2017 рік. Розробка заходів з енергозбереження на 2018 

рік 

щокварталу Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

38.  Перевірка стану роботи з документами в структурних підрозділах щокварталу Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

39.  Упорядкування справ та документів, що утворюються в процесі діяльності Департаменту 

 

щокварталу Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

40.  Контроль виконання пункту 11 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України від 6 грудня 2016 р. № 1774-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України»: обласним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування 

продовжити роботу із створення опорних загальноосвітніх навчальних закладів шляхом 

об’єднання малокомплектних шкіл, зміни їхнього типу та/або ступеня, реорганізації тощо 

щокварталу Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

41.  Звіт про кількісний склад державних службовців (форма КСДС) щокварталу Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

42.  Звіт про кількість осіб, призначених на керівні посади державних службовців щокварталу Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

43.  Звіт про плинність кадрів на керівних посадах щокварталу Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

44.  Звіт про кількість наявних вакантних посад державних службовців та тривалість їх 

збереження 

щокварталу Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

45.  Звіт про проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на займання 

посад, пов’язаних з виконанням функцій держави 

щокварталу Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

46.  Моніторинг та оцінка результативності реалізації державної регіональної політики у 2017 

році щодо доступності та якості послуг у сфері освіти на виконання Постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 856 «Про затвердження Порядку та 

Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної 

регіональної політики» 

січень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

47.  Статистичний звіт з безпеки життєдіяльності за 2017 рік січень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 
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48.  Контроль виконання абз. 14 п. 4 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

13.10.2017 «Про затвердження плану заходів на 2017 рік, спрямованих на активізацію 

реформування місцевого самоврядування та державну підтримку добровільного 

об’єднання територіальних громад» 

січень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

49.  Щорічний звіт про травматизм учнів під час навчально-виховного процесу в навчальних 

закладах області (звіт за формою 7-ТНВ, НВ) 

січень Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

50.  Надання звіту про травматизм учнів під час навчально-виховного процесу в навчальних 

закладах області 

січень Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

51.  Підготовка зведених звітів до Міністерства освіти і науки України з форм: - № 3 

(профтех) «Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ у 2017 році»; - № 4 (профтех) «Про 

виробничу діяльність навчальних господарств ПТНЗ сільськогосподарського та 

меліоративного профілів за 2017 рік», - № 5 «Про наявність тракторів, автомобілів, 

сільськогосподарських та меліоративних машин у ПТНЗ сільськогосподарського та 

меліоративного профілів станом на 01.01.2018 р.», - № 8 «Про професійне навчання 

незайнятого населення за направленням служби зайнятості» за ІІ квартал 2017 року, - № 9 

«Про навчально-виробниче обладнання і техніку ПТНЗ Міністерства освіти і науки 

України за 2017 рік» 

січень Відділ професійної освіти та 

науки 

52.  Вивчення та аналіз стану виробничої діяльності навчальних господарств закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти аграрного профілю у 2017 році 

січень Відділ професійної освіти та 

науки 

53.  Вивчення та аналіз наявності обладнання та сільськогосподарської техніки в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти області станом на 01.01.2018 р. 

січень відділ професійної освіти та науки 

54.  Прийом від професійно-технічних навчальних закладів області та формування зведених 

прогнозних обсягів підготовки робітничих кадрів кадрів і фахівців з прийому, випуску, 

середньорічного контингенту та вартісних показників на 2018–2020 роки  

січень Відділ професійної освіти та 

науки 

Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 

55.  Ліцензійний звіт за 2017 рік січень Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

56.  Вивчення перспективної потреби в педагогічних кадрах та формування переліку 

вакантних посад навчальних закладів на 2018–2019 навчальний рік 

січень Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

57.  Звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з 

переліками посад та професій, станом на 01.01.2018 (Департамент, зведений по області) 

січень  Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 
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58.  Прийняття від закладів освіти обласної комунальної власності затвердженого бюджету на 

2018 рік 

січень Планово-економічний відділ 

59.  Зведення звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах за 2017 рік по 

закладах освіти, які фінансуються з обласного бюджету 

січень –

лютий 

Планово-економічний відділ 

60.  Доведення затверджених на 2018 рік розмірів видатків на утримання до професійно-

технічних навчальних закладів та державних вищих навчальних закладів І–ІІ рівня 

акредитації Луганської області 

січень – 

лютий 

Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 

61.  Прийняття та затвердження штатних розписів по професійно-технічних навчальних 

закладах та державних вищих навчальних закладах І–ІІ рівня акредитації Луганської 

області станом на 01.01.2018 р. 

січень – 

лютий 

Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 

62.  Зведення звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах за 2017 рік по 

професійно-технічних навчальних закладах та державних вищих навчальних закладах І–ІІ 

рівня акредитації Луганської області, які фінансуються з обласного бюджету 

січень – 

лютий 

Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 

63.  Здійснення контролю за передбаченням у місцевих бюджетах міст і районів області 

коштів для забезпечення безкоштовним харчуванням школярів пільгових категорій та 

учнів 1–4 класів на виконання Постанови КМУ від 2 лютого 2011 р. № 116 «Про 

затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких 

звільняються від обкладення податком на додану вартість» 

січень 

вересень 

Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

64.  Формування та затвердження прогнозних показників регіонального замовлення на 

підготовку фахівців, робітничих кадрів у навчальних закладах області на 2018–2019 роки  

січень –

березень 

Відділ професійної освіти та 

науки 

Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 

65.  Формування та затвердження обсягів регіонального замовлення на підготовку фахівців та 

робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та закладах 

вищої освіти Луганської області на 2018 рік 

січень –

березень 

Відділ професійної освіти та 

науки 

Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 
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66.  Здійснення контролю за станом забезпечення перевезення учнів та педагогічних 

працівників до місця навчання та додому на виконання Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

січень 

вересень 

Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

67.  Аналіз забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів навчальними 

комп’ютерними комплексами 

січень 

вересень 

Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

68.  Зведений звіт 1-ДБШ дитячих будинків і загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт 

і дітей, позбавлених батьківського піклування станом на 01.01.2018 

6–9 лютого Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, планово-економічний 

відділ 

69.  Зведений звіт 1-ПЗ (освіта-зведена) позашкільних навчальних закладів системи МОН 

України комунальної форми власності станом на 01.01.2018 

15 лютого Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, планово-економічний 

відділ 

70.  Зведення звіту 1-ПО показників з праці за 2017 рік по закладах освіти області 20 лютого Планово-економічний відділ 

71.  Стан проведення атестації педагогічних кадрів навчальними закладами та відділами 

освіти, передбаченими графіком атестації на 2017–2018 навчальний рік 

лютий 

березень 

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

72.  Зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2018 рік по закладах освіти, які 

фінансуються з обласного бюджету 

лютий 

березень 

Планово-економічний відділ 

73.  Забезпечення проведення атестації керівних, педагогічних кадрів щодо встановлення 

(підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних звань 

березень Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

74.  Організація роботи Експертної комісії Департаменту (підготовка засідань, участь у 

засіданнях, ведення й оформлення протоколів) 

березень –

листопад 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

75.  Збір та узагальнення інформації щодо оздоровчих таборів та періоду оздоровлення дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, по закладах освіти обласної 

комунальної власності 

ІІ квартал Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

76.  Здійснення замовлення підручників у системі «Репозитарій» для закладів освіти всіх 

форм власності 

ІІ квартал Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

77.  Звіт про забезпечення декларування доходів, зобов’язання фінансового характеру та 

майновий стан державних службовців 

квітень Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

78.  Вивчення матеріалів відділів освіти міст та районів, навчальних закладів всіх типів і форм 

власності щодо заохочення педагогічних працівників за підсумками атестації 2017–2018 

навчального року та підготовка пропозицій стосовно нагородження МОН України, 

Луганською облдержадміністрацією, Департаментом освіти і науки Луганської 

облдержадміністрації 

травень Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 
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79.  Виділення коштів на обладнання приміщень загальноосвітніх навчальних закладів 

установками автоматичної пожежної сигналізації, проведення обробки дерев’яних 

конструкцій горищ вогнезахисною сумішшю, ремонт обладнання для захисту від прямих 

попадань блискавки 

травень Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

80.  Зведення показників економічного й соціального розвитку освіти для прогнозування 

бюджету на 2019 рік по Луганській області  

травень Планово-економічний відділ 

81.  Надання до Міністерства освіти і науки України звітних даних для проведення роботи з 

формування показників проекту Державного бюджету на 2019 рік по Луганській області 

травень 

червень 

Планово-економічний відділ 

82.  Складання зведених описів справ постійного терміну зберігання, тривалого (понад 

10 років) і з особового складу 

травень –

вересень 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

83.  Науково-технічне опрацювання документів постійного зберігання, тривалого (понад 

10 років) і з особового складу 

травень –

жовтень 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

84.  Інформаційний супровід проведення вступної кампанії до закладів вищої освіти 

Освітніми центрами «Донбас-Україна» 

травень –

жовтень 

Відділ професійної освіти та 

науки 

85.  Моніторинг та узагальнення заходів у частині підготовки матеріально-технічної бази 

закладів освіти обласної комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період 2018–

2019 років 

травень –

листопад 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

86.  Складання та перевірка розрахунків проекту бюджету на 2019 рік по закладах освіти 

обласної комунальної власності згідно із чинним законодавством 

ІІІ квартал Планово-економічний відділ 

 

87.  Розробка бюджетного запиту на 2019 рік по Департаменту згідно з дотриманням чинного 

законодавства 

III квартал Відділ фінансового 

забезпечення 

88.  Моніторинг роботи приймальних комісій закладів вищої освіти та закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області  

червень –

серпень 

Відділ професійної освіти та 

науки 

89.  Аналіз випуску в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області у 2018 році 

для попереднього замовлення документів про освіту державного зразка 

липень Відділ професійної освіти та 

науки 

90.  Підготовка замовлення щодо підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів 

освіти області на 2019 рік 

липень Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

91.  Вивчення та аналіз виконання регіонального замовлення з прийому молоді на навчання у 

2018 році, прийом від закладів професійної (професійно-технічної) освіти області 

оперативного звіту за формою № 6-В (профтех) «Про стан прийому учнів до ПТНЗ»  

липень –

серпень 

Відділ професійної освіти та 

науки 

92.  Прийом від професійно-технічних навчальних закладів області оперативного звіту з 

форми № 7-В (профтех) «Про підготовку ПТНЗ області до нового навчального року» 

липень –

серпень 

Відділ професійної освіти та 

науки 
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93.  Дотримання чинного законодавства щодо соціального захисту дітей, захисту дітей від 

насильства, робота із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах 

серпень Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

94.  Аналіз стану підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти області до 

нового навчального року та опалювального сезону 

серпень –

листопад 

Відділ професійної освіти та 

науки 

95.  Збір та аналіз інформації щодо соціального паспорту закладів освіти обласної комунальної 

власності 

вересень Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

96.  Зведений звіт мережі та наповнюваності класів закладів освіти обласної комунальної 

власності 

вересень Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

97.  Збір звітів ЗНЗ-1 денних загальноосвітніх навчальних закладів системи МОН України 

комунальної форми власності, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, приватних закладів, 

інших міністерств (відомств) на початок 2018–2019 навчального року (окремо по 

кожному закладу) 

11 вересня Планово-економічний відділ 

98.  Моніторинг стану забезпеченості підручниками закладів загальної середньої освіти вересень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

99.  Прийом статистичних звітів за формами: - № 1 (профтех) «Про підсумки роботи ПТНЗ за 

2017–2018 навчальний рік», - № 8 (профтех) «Про професійне навчання незайнятого 

населення за направленням служби зайнятості за І півріччя 2018 року» 

вересень Відділ професійної освіти та 

науки 

100.  Розробка та подання до Міністерства освіти і науки України зведеного статистичного 

звіту за формою № 1 (профтех) «Про підсумки роботи ПТНЗ за 2017–2018 навчальний 

рік» 

вересень Відділ професійної освіти та 

науки 

101.  Прийом від закладів професійної (професійно-технічної) освіти області державної 

статистичної звітності за формою № 2 (профтех) «Про прийом учнів та слухачів станом 

на 01.09.2018 року» 

вересень Відділ професійної освіти та 

науки 

102.  Вивчення та аналіз працевлаштування випускників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області відповідно до отриманої професії за 2017–2018 навчальний рік  

вересень Відділ професійної освіти та 

науки 

103.  Вивчення та аналіз виконання регіонального та державного замовлення з підготовки 

робітничих кадрів та молодших спеціалістів у 2018 році 

вересень Відділ професійної освіти та 

науки 

104.  Вивчення та аналіз стану обліку контингенту учнів і слухачів та прийому учнів і слухачів 

відповідно до отриманих ліцензій 

вересень Відділ професійної освіти та 

науки 

105.  Підготовка нагородного матеріалу щодо заохочення педагогічних, науково-педагогічних 

працівників області з нагоди професійного свята «Дня працівника освіти» 

вересень Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

106.  Прийом тарифікацій станом на 05.09.2018 року по закладах освіти обласної комунальної 

власності 

вересень Планово-економічний відділ 
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107.  Організація забезпечення атестації педагогічних працівників, формування складу 

обласної атестаційної комісії 

вересень 

жовтень 

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

108.  Складання історичної довідки та передмов до описів справ вересень –

жовтень 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

109.  Складання зведеної номенклатури Департаменту на наступний рік вересень –

листопад 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

110.  Зведення звіту 76-РВК денних загальноосвітніх навчальних закладів системи МОН 

України комунальної форми власності, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, приватних 

закладів, інших міністерств (відомств) на початок 2018–2019 навчального року 

9 жовтня Планово-економічний відділ 

111.  Зведення звіту відомості Д-7-8 про мови навчання та вивчання мови як предмета в денних 

загальноосвітніх навчальних закладів системи МОН України комунальної форми 

власності, приватних закладах, інших міністерств (відомств) на початок 2018–2019 

навчального року (окремо по міській та сільській місцевості) 

11 жовтня Планово-економічний відділ 

112.  Зведення звіту ЗВ-1 вечірніх (змінних) шкіл на початок 2018–2019 навчального року 11 жовтня Планово-економічний відділ 

113.  Зведення звіту Д-9 відомості про загальноосвітні санаторні та спеціальні школи (школи-

інтернати) на початок 2018–2019 навчального року 

23 жовтня Планово-економічний відділ 

114.  Прийом від закладів професійної (професійно-технічної) освіти та закладів вищої освіти 

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 

2017–2018 навчальному році» 

жовтень Відділ професійної освіти та 

науки 

115.  Формування пропозицій та затвердження зміни обсягів регіонального замовлення на 

підготовку фахівців і робітничих кадрів у навчальних закладах області на 2018 рік  

жовтень –

листопад 

Відділ професійної освіти та 

науки 

Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 
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116.  Зведений звіт про чисельність і склад педагогічних працівників денних загальноосвітніх 

навчальних закладів системи МОН комунальної форми власності на 01.10.2018 (усього й 

окремо по міській та сільській місцевості, 83-РВК) 

Те саме, у т. ч. у школах-інтернатах системи МОН України комунальної форми власності 

Те саме, у т. ч. закладах системи МОН України державної форми власності 

Те саме, у т. ч. у школах-інтернатах системи МОН України державної форми власності 

Те саме в закладах інших міністерств (відомств) (один зведений звіт по міській, по 

сільській місцевості та разом) 

Те саме, у т. ч. у школах-інтернатах інших міністерств (відомств)  

Те саме в приватних закладах  

Те саме у вечірніх (змінних) школах 

жовтень – 

листопад 

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

117.  Організаційне забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності 

керівників та державних службовців Департаменту 

жовтень – 

грудень  

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

118.  Розрахунок та затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках листопад Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

119.  Вивчення та аналіз попиту ринку праці у кваліфікованих робітниках на 2019 рік (згідно з 

укладеними двосторонніми договорами між професійно-технічними навчальними 

закладами та підприємствами-замовниками робітничих кадрів) 

листопад Відділ професійної освіти та 

науки 

120.  Збір даних 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 

121.  Зведення звіту Д-4 відомості про матеріальну базу в денних загальноосвітніх навчальних 

закладів системи МОН України комунальної форми власності, загальноосвітніх школах-

інтернатах, приватних закладах, інших міністерств (відомств) на початок 2018–2019 

навчального року  

21 

листопада 

Планово-економічний відділ 

122.  Зведення звіту Д-6 відомості про групування в денних загальноосвітніх навчальних 

закладах системи МОН України комунальної форми власності, приватних закладах, 

інших міністерств (відомств) на початок 2018–2019 навчального року 

27 

листопада 

Планово-економічний відділ 
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123.  Прийом від закладів професійної (професійно-технічної) освіти області державного 

статистичного звіту за формою № 3 (профтех) «Про контингент учнів і слухачів ПТНЗ 

Луганської області за 2018 рік», - №4 (профтех) «Про виробничу діяльність навчальних 

господарств ПТНЗ сільськогосподарського та меліоративного профілів за 2018 рік», - № 5 

«Про наявність тракторів, автомобілів, сільськогосподарських та меліоративних машин у 

ПТНЗ сільськогосподарського та меліоративного профілів станом на 01.01.2019 р.»,- № 8 

«Про професійне навчання незайнятого населення за направленням служби зайнятості» за 

ІІ квартал 2018 року, - № 9 «Про навчально-виробниче обладнання і техніку ПТНЗ 

Міністерства освіти і науки України за 2018 рік» 

грудень Відділ професійної освіти та 

науки 

124.  Зведення звіту Д-5 відомості про профільне навчання в денних загальноосвітніх 

навчальних закладів системи МОН України комунальної форми власності, приватних 

закладах, інших міністерств (відомств) на початок 2018–2019 навчального року 

5 грудня Планово-економічний відділ 

125.  Складання та перевірка розрахунків проекту бюджету на 2019 рік по закладах освіти 

обласної комунальної власності згідно із чинним законодавством 

ІІІ квартал Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти  

126.  Складання та перевірка розрахунків проекту бюджету на 2019 рік по професійно-

технічних навчальних закладах та державних вищих навчальних закладах І–ІІ рівня 

акредитації Луганської області  

ІІІ–IV 

квартал 

Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 

127.  Збір, опрацювання та узагальнення бюджетних пропозицій від закладів освіти обласної 

комунальної власності для формування бюджетного запиту на 2019 рік у відповідності до 

вимог чинного законодавства  

ІІІ–ІV 

квартал 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

128.  Розгляд стану комплектування закладів освіти обласної комунальної власності 

обладнанням, інвентарем, забезпечення вугіллям та іншим для планування необхідних 

обсягів закупівель в наступному бюджетному році 

ІІІ–ІV 

квартал 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

129.  Розробка бюджетних запитів на 2019 рік по закладах освіти обласної комунальної 

власності згідно з дотриманням чинного законодавства 

ІІІ квартал 

ІV квартал 

Планово-економічний відділ 

130.  Здійснення контролю за забезпеченням права на освіту дітей, місцем проживання яких є 

тимчасово непідконтрольні українській владі території Луганської області 

протягом 

року 

Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

131.  На виконання Розпорядження КМУ від 6 грудня 2017 р. № 871-р здійснення контролю за 

виконанням плану дій на 2017—2019 роки поетапного створення додаткових місць у 

закладах освіти для дітей дошкільного віку 

протягом 

року 

Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

132.  Аналіз використання коштів освітньої субвенції по професійно-технічних навчальних 

закладах та державних вищих навчальних закладах І–ІІ рівня акредитації Луганської 

області 

протягом 

року 

Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 
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133.  Участь у нарадах з директорами та головними бухгалтерами професійно-технічних 

навчальних закладів і державних вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації 

Луганської області з питання бюджетної дисципліни 

протягом 

року 

Централізована бухгалтерія 

навчальних закладів і установ 

професійно-технічної освіти 

Луганської області 

134.  Організаційне забезпечення проведення моніторингу технічного стану й оптимізації 

видатків на придбання обладнання та здійснення капітальних ремонтів у закладах освіти 

обласної комунальної власності 

протягом 

року 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

135.  Забезпечення організації робіт із збереження будівель, споруд щляхом належного догляду 

за ними, своєчасного і якісного проведення їх ремонту, а також запобігання виникненню 

аварійних ситуацій 

протягом 

року 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

136.  Моніторинг заходів скорочення споживання енергоносіїв закладами освіти обласного 

підпорядкування  

протягом 

року 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

137.  Визначення потреби закладів обласного підпорядкування в обладнанні та предметах 

довгострокового користування  

протягом 

року 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

138.  У відповідності до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» забезпечення 

здійснення заходів, прийняття технічних та організаційних рішень у сфері 

енергоефективності, скорочення споживання енергоресурсів закладами освіти обласної 

комунальної власності 

протягом 

року 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

139.  Сприяння проведенню заходів з питань упровадження систем енергетичного менеджменту 

в закладах освіти обласного підпорядкування 

протягом 

року 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

140.  Здійснення оперативно-методичного керівництва з питань пожежної безпеки, охорони 

праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти 

протягом 

року 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

141.  Контроль за дотриманням законодавства, нормативних актів з питань пожежної безпеки, 

охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти 

протягом 

року 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

142.  Розгляд та надання висновків щодо заяв та скарг з питань безпеки життєдіяльності 

вихованців закладів 

протягом 

року 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

143.  Коригування лімітів фінансування закладів освіти обласної комунальної власності 

відповідно до потреб закладів  

протягом 

року 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 
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144.  Підготовка заявок на фінансування закладів освіти обласної комунальної власності до 

Департаменту фінансів ЛОДА 

протягом 

року 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

145.  Надання розподілів асигнувань, виділених закладам освіти обласної комунальної 

власності, до Управління державної казначейської служби 

протягом 

року 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

146.  Приймання від структурних підрозділів на зберігання справи постійного зберігання, 

тривалого (понад 10 років) і з особового складу 

протягом 

року 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

147.  Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, 

прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри 

протягом 

року  

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

148.  Організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад державнихслужбовців 

протягом 

року 

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

149.  Підготовка зведеної інформації для Міністерства освіти і науки України стосовно 

діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів, термін дії контрактів 

яких закінчується у 2019 році 

протягом 

року 

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

150.  Проведення атестаційної експертизи закладів професійно-технічної освіти протягом 

року 

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

151.  Звіт про підвищення кваліфікації держаних службовців з видачею відповідних 

документів про освіту 

протягом 

року 

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

152.  Звіт про результати відряджень за кордон з метою навчання, підвищення кваліфікації та 

стажування державних службовців 

І півріччя, 

ІІ півріччя 

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

153.  Розгляд та підготовка розпорядчих документів з кадрових питань (відпустки, 

відрядження, преміювання, склади комісій, нагородження тощо) 

протягом 

року  

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

154.  Відповідно до Закону України «Про очищення влади» підготовка довідки про результати 

перевірки державних службовців Департаменту 

протягом 

року  

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

155.  Проведення ліцензійної експертизи щодо спроможності здійснювати освітні послуги у 

сфері загальної середньої, дошкільної освіти 

протягом 

року  

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

156.  Організаційно-методичне забезпечення попереднього розгляду відповідних матеріалів з 

ліцензування навчальних закладів 

протягом 

року  

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

157.  Організаційно-методичне забезпечення та проведення спеціальної перевірки відомостей 

щодо освіти осіб, які претендують на займання посад, пов’язаних з виконанням функцій 

держави 

протягом 

року  

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

158.  Забезпечення якісного відбору та розстановки керівного складу професійно-технічних 

навчальних закладів 

протягом 

року  

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 
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159.  Організаційні заходи, пов’язані з питанням військового обліку та бронювання 

військовозобов’язаних і призовників із числа працівників Департаменту 

протягом 

року  

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

160.  Забезпечення роботи конкурсної комісії на займання вакантних посад державної служби 

Департаменту 

протягом 

року  

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

161.  Організаційні заходи щодо проведення перевірок, передбачених Законом України «Про 

очищення влади», держаних службовців Департаменту 

протягом 

року  

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

162.  Організаційно-методичне забезпечення запровадження ліцензування освітньої діяльності 

закладів дошкільної, загальноосвітньої освіти в електронній формі 

протягом 

року 

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

163.  Організаційно-методичне забезпечення призначення, звільнення, заохочення, 

притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти  

протягом 

року 

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

164.  Звірка карток П-2 та П-2ДС працівників Департаменту з обліковими даними 

Сєвєродонецького міського військового комісаріату 

один раз на 

рік  

за графіком  

Відділ ліцензування, атестації 

та роботи з персоналом 

165.  Розгляд та опрацювання проектно-кошторисної документації, видів та обсягів ремонтних 

робіт у закладах освіти обласної комунальної власності 

згідно з 

планом 

проведення 

робіт 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

166.  Моніторинг проведення капітальних та поточних ремонтів, закупівель обладнання, 

матеріалів у закладах освіти обласної комунальної власності 

згідно з 

графіком 

робіт 

Відділ по централізованому 

господарчому обслуговуванню 

закладів освіти 

ІХ. ОБЛАСНІ МАСОВІ ЗАХОДИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальні 

І квартал 

1.  Організація роботи щодо участі обдарованої молоді в міжнародних та всеукраїнських 

фестивалях, конкурсах, виставках відповідно до плану заходів МОН України на 2018 рік 

протягом 

року 

НМЦ ПТО 

2.  І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів КЗ 

«ЛОМАНУМ» 

січень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

3.  Обласний етап усеукраїнських змагань зі спортивних туристських походів серед 

учнівської та студентської молоді (заочні) 

січень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

4.  Обласний етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів 

«Край, у якому я живу» 

січень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 
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5.   IV етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика січень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти, ЛОІППО, НМЦ 

ПТО, ВНЗ 

6.  Нарада для учасників Всеукраїнського учнівського літературно-мистецького конкурсу 

«Стежками Каменяра» 

січень ЛОІППО 

7.  Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого 

Шевченківським дням «Обєднаємося ж, брати мої!» 

січень ЛОІППО, НМЦ ПТО 

8.  Діагностування готовності учнів, слухачів закладів ПТО до проведення експерименту 

всеукраїнського рівня з теми «Організація дистанційного професійного навчання 

учнівської молоді й дорослих, які проживають на тимчасово окупованій території та в 

населених пунктах на лінії зіткнення» на базі Золотівського професійного ліцею 

січень НМЦ ПТО 

9.  III (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів  січень −  

лютий 

Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти, ЛОІППО, 

НМЦ ПТО 

10.  Участь у ХVІІІ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому 

Шевченківським дням 

січень –

лютий 

НМЦ ПТО 

11.  Участь у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія 

та середовище» 

січень –

лютий 

НМЦ ПТО 

12.  Проведення тренінгових, семінарських і практичних занять для учнів, слухачів закладів 

ПТО щодо використання технології дистанційного навчання 

січень – 

березень 

НМЦ ПТО 

13.  Обласний конкурс «Героїв пам’ятаємо імена» січень –

липень 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

14.  Участь у Всеукраїнському конкурсі-гранті «Проект шкільного куточка живої природи 

Фельдман еко-парка 50×50» 

січень –

серпень 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів , КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

15.  Обласний краєзнавчий конкурс «Мій рідний край – Луганщина» січень –

жовтень 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

16.  Участь у Всеукраїнській краєзнавчій експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – 

Україна» 

січень –

листопад 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

17.  Участь у Всеукраїнському конкурсі на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» 

січень –

листопад 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 
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18.  II (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України (іспити з базових дисциплін) 

лютий Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ», 

ЛОІППО 

19.  IV етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

лютий Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти, відділ 

професійної освіти і науки, 

ЛОІППО, НМЦ ПТО, ВНЗ 

20.  Участь у Національному етапі Міжнародного конкурсу INFOMATRIX лютий Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

21.  Участь у XІI Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської 

молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід...» 

лютий Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

22.  Участь у Всеукраїнському конкурсі «Intel – Eкo Україна» (персональний постерний 

захист проектів) 

6–9 лютого Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

23.  Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека – 2018» лютий ЛОІППО 

24.  VІ Всеукраїнський конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова –2018» лютий ЛОІППО 

25.  Участь учнів ПТНЗ у ІV етапі ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика 

лютий НМЦ ПТО 

26.  Участь учнів ПТНЗ у ІV етапі VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

лютий НМЦ ПТО 

27.  Участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської та студентської творчості «Змагаймось за 

нове життя» 

лютий НМЦ ПТО 

28.  Участь у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів 

еколого-натуралістичного напряму 

лютий НМЦ ПТО 

29.  Участь у Всеукраїнському конкурсі «Intel – Eko Україна» лютий НМЦ ПТО 

30.  Участь у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт» лютий НМЦ ПТО 

31.  Обласна природничо-географічна вікторина-конкурс «Геоерудит – 2018» лютий –

березень 

ЛОІППО, ЛНУ, НМЦ ПТО, 

методичні кабінети/центри 

32.  V Всеукраїнський конкурс есе «Я – європеєць» лютий –

березень 

ЛОІППО, НМЦ ПТО 

33.  Чемпіонат Луганської області з пішохідного туризму серед учнівської молоді в закритих 

приміщеннях  

лютий –

березень 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 
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34.  Тренувально-відбіркові збори учнів Луганської області до IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів 

лютий – 

березень 

ЛОІППО 

35.  Обласний турнір юних журналістів  березень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

36.  Обласний турнір юних істориків  березень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

37.  Обласні тренувальні збори учасників Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-

дослідницьких робіт учнів – членів комунального закладу «Луганська обласна мала 

академія наук учнівської молоді» у 2018 році 

березень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

38.  Участь у Всеукраїнському інтерактивному історичному конкурсі «Лелека – 2018» 14 березня Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ», 

НМЦ ПТО 

39.  Участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру – 2018» (ІІ етап) 15 березня Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

40.  Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів КЗ 

«ЛОМАНУМ» наукового відділення з математики  

березень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

41.  Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів КЗ 

«ЛОМАНУМ» наукового відділення наук про Землю 

березень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

42.  Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів КЗ 

«ЛОМАНУМ» наукового відділення з філософії та суспільствознавства 

березень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

43.  Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів КЗ 

«ЛОМАНУМ» наукового відділення з фізики та астрономії 

березень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

44.  Участь у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, у 

якому я живу» 

березень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

45.  Участь у III Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції учнівської молоді 

«Державотворчі процеси в Україні: через віки у XXI століття» 

березень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 
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46.  Участь у Всеукраїнських змаганнях зі спортивних туристських походів серед учнівської 

та студентської молоді (заочні) 

березень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

47.  Участь у Міжнародному конкурсі з українознавства березень ЛОІППО, НМЦ ПТО 

48.  Організація поїздки за освітнім проектом «Ми діти єдиної країни» лідерів учнівського та 

студентського самоврядування до міст обласного значення регіонів України (Лисичанськ-

Полтава-Чернігів-Львів-Чернівці-Одеса-Дніпропетровськ) 

березень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

49.  IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів березень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти, ЛОІППО 

50.  − І–ІІІ етапи VII Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» березень ЛОІППО, НМЦ ПТО 

51.  Підготовка та проведення І (училищного) етапу всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності серед учнів закладів ПТО з професій: «Продавець продовольчих товарів», 

«Електрозварник ручного зварювання», «Муляр», «Кравець» 

березень НМЦ ПТО 

52.  Обласний етап Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти «Земля – наш 

спільний дім» 

березень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

53.  Обласний етап Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів 

еколого-натуралістичного напряму 

березень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

54.  Обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» березень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

55.  Обласний етап Всеукраїнської заочної фенологічної кампанії «Вишнева Україна – 2018» березень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

56.  Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Зоологічна галерея» березень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

57.  Участь у Природничій школі учнівської молоді березень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

58.  Участь у Всеукраїнському конкурсі юних зоологів і тваринників березень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 
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59.  Участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик» березень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

60.  Зустріч голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної 

адміністрації з учнями, які навчаються в закладах загальної середньої освіти за 

екстернатною формою та виявили бажання продовжити навчання в закладах вищої освіти 

України 

березень –

квітень 

Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти, відділ 

професійної освіти та науки  

61.  IV обласний конкурс учнівської творчості «Чому я поважаю професію військового»  березень – 

квітень 

Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти, ЛОІППО, НМЦ 

ПТО 

62.  Участь у Міжнародному конкурсі шкільних медіа березень –

квітень 

НМЦ ПТО 

63.  Участь у VІ Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських та учнівських 

наукових робіт із соціальної педагогіки/соціальної роботи 

 

 

 

березень –

травень 

НМЦ ПТО 

ІІ квартал 

1.  Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів КЗ 

«ЛОМАНУМ» наукового відділення з екології та аграрних наук  

квітень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

2.  Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів КЗ 

«ЛОМАНУМ» наукового відділення з технічних наук 

квітень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

3.  Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів КЗ 

«ЛОМАНУМ» наукового відділення з історії 

квітень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

4.  Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів КЗ 

«ЛОМАНУМ» наукового відділення з мовознавства 

квітень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

5.  Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів КЗ 

«ЛОМАНУМ» наукового відділення з комп’ютерних наук 

квітень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

6.  Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів КЗ 

«ЛОМАНУМ» наукового відділення з економіки 

квітень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 
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7.  Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів КЗ 

«ЛОМАНУМ» наукового відділення з хімії та біології 

квітень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

8.  Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів КЗ 

«ЛОМАНУМ» наукового відділення з літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства  

квітень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

9.  Участь у Всеукраїнському турнірі юних журналістів  квітень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

10.  Районний/міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацька військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»)  

квітень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів 

11.  Участь у Всеукраїнському турнірі юних істориків  квітень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

12.  Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції учнів-членів Малої академії 

наук «Україна очима молодих» 

квітень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

13.  Участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня – 2018» 18 квітня Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

14.  Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми науково-

промислового комплексу регіонів» 

квітень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

15.  Обласний етап збору-змагань Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа 

безпеки»  

квітень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК 

16.  Участь у Всекраїнському фестивалі-конкурсі «Гумор і сміх об’єднує всіх» квітень НМЦ ПТО 

17.  Участь в Міжнародній екологічній олімпіаді наукових проектів з охорони довкілля 

«DreamEco» 

квітень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

18.  Участь у Всеукраїнських спортивних іграх серед учнів професійно-технічних навчальних 

закладів України «Козацька наснага» 

квітень –

травень 

НМЦ ПТО 

19.  Участь у ХІV етапі Всеукраїнському конкурсі телевізійних програм «Світ спорту» квітень –

травень 

НМЦ ПТО 
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20.  Участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН – Юніор Дослідник» квітень –

травень 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

21.  Участь у Всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти «Земля – наш 

спільний дім» 

квітень –

травень 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

22.  Участь у Форумі юних екологів України («Молода Гвардія», Одеська обл) квітень –

травень 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів , КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

23.  Проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів 

ПТНЗ з професій: «Продавець продовольчих товарів», «Електрозварник ручного 

зварювання», «Муляр», «Кравець» 

квітень – 

червень 

НМЦ ПТО 

24.  Участь у Кубку України серед юнаків з велосипедного туризму травень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

25.  Участь у Фестивалі ватр – представлень роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») до Дня Свята Героїв 

травень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, ЛОЦДЮТК, НМЦ 

ПТО 

26.  Урочисте вручення свідоцтв про закінчення обласної очно-заочної школи КЗ 

«ЛОМАНУМ» 

травень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

27.  Участь у Всеукраїнському конкурсі юних дослідників «Кристали» імені Євгена 

Гладишевського 

травень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

28.  Участь в організації та проведенні зустрічі голови Луганської обласної військово-

цивільної адміністрації Ю. Гарбуза з учнями – переможцями обласних та всеукраїнських 

інтелектуальних змагань 

травень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

29.  Участь у Фестивалі шістдесятників та дисидентського руху травень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

30.  Обласна інтелектуальна гра «Євроквіз – 2017» травень ЛОІППО 

31.  Проведення церемонії нагородження переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів та переможців ІІ (обласного) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 

травень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 
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32.  Свято останнього дзвоника в закладах загальної середньої освіти травень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

33.  Проведення регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

Worldskills Ukraine за професійними компетенціями 

травень НМЦ ПТО 

34.  Участь у ІV етапі Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» травень НМЦ ПТО 

35.  Участь в обласному конкурсі «О спорт, ти – мир!» травень НМЦ ПТО 

36.  Участь у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів 

еколого-натуралістичного напряму 

травень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів , КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

37.  Участь у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник» 

травень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

38.  Участь у Всеукраїнському юнацькому фестивалі «В об’єктиві натураліста» травень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

39.  Участь у Всеукраїнському конкурсі з квітникарства і ландшафтного дизайну «Квітуча 

Україна» 

травень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

40.  Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «День рослин Epso» травень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

41.  Участь у Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних 

навчальних закладів 

травень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

42.  Участь у Всеукраїнському фотоконкурсі «НАТО – Україна» травень –

червень 

НМЦ ПТО 

43.  Обласний етап Всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Молодь обирає здоров’я»  травень –

червень 

ЛОІППО 

44.  Святкові заходи, присвячені Міжнародному дню захисту дітей 1 червня Департамент освіти і науки 

45.  Участь в урочистих заходах до 80-річчя утворення Луганської області 02 червня Департамент освіти і науки 

46.  Урочисте відкриття оздоровчої кампанії 2018 року  червень Департамент освіти і науки 

47.  Участь у Всеукраїнській літній фізичній школі МАН України  червень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 
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48.  Участь у Всеукраїнській літній хіміко-біологічній школі МАН України червень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

49.  Участь у Всеукраїнській літній математичній школі МАН України червень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

50.  Участь у Всеукраїнській літній філологічній школі МАН України червень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

51.  Участь у Всеукраїнській літній школі з робототехніки та інформаційних технологій МАН 

України 

червень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

52.  Участь у школі громадської і волонтерської участі та патріотичного виховання «Агенти 

змін»  

червень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

53.  Участь у Всеукраїнській літній школі «Протентантизм: від реформ до сьогодні» МАНУ червень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

54.  ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») – «Джура – 2018» 

червень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

55.  Участь у Всеукраїнському фестивалі шкільних юнацьких секцій природоохоронної роботи 

(ТОП) 

червень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

56.  Участь у Всеукраїнському зборі переможців усеукраїнських змагань зі спортивних 

туристських походів серед учнівської та студентської молоді 

червень –

серпень 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

57.  Участь команди ЛОЦДЮТК усеукраїнських змагань зі спортивних туристських походів 

серед учнівської та студентської молоді (похід ІІ кат. скл.) 

червень –

серпень 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

58.  Участь у Всеукраїнських експедиційно-польових зборах команд юних ботаніків червень –

серпень 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

59.  Участь у Всеукраїнських експедиційно-польових зборах команд юних зоологів червень –

серпень 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 
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60.  Участь у Всеукраїнські експедиційно-польові збори команд юних екологів червень –

серпень 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

61.  Участь у заходах з талановитою та обдарованою учнівською молоддю на базі 

Всеукраїнського профільного табору «Юннат»: 

- збори лідерів Дитячого екологічного парламенту 

- зліт юних дослідників-природознавців 

червень –

серпень 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

62.  Участь у Всеукраїнських зборах науково-природничого комплексу «Екологос» червень –

серпень 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

ІІІ квартал 

1.  Участь у Міжнародній науковій школи з біології BioCEN School (Польща) липень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

2.  Літня обласна оздоровча екологічна експедиція вихованців КЗ «ЛОМАНУМ» липень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

3.  Літня обласна оздоровча археологічна експедиція вихованців КЗ «ЛОМАНУМ» липень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

4.  Участь у зборі активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») – «Школа джур козацьких» «Джура» (середня вікова група) 

липень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

5.  Участь у Всеукраїнському вишколі «Джура-Прикордонник» липень  Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

6.  Участь у ІІІ (Всеукраїнському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – «Джура – 2018»  

липень –

серпень 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

7.  Участь у зборі активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») – «Школа джур козацьких» «Котигорошко» (молодша вікова група) 

липень –

серпень 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

8.  Участь у Міжнародному конкурсі дитячого малюнку «В японській префектурі Камагава» липень –

серпень 

НМЦ ПТО 
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9.  І (обласний, заочний) етап Всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних 

інновацій та творчих проектів «Майбутнє України»  

серпень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

10.  Участь у Всеукраїнській літній школі мистецтвознавства МАН України  серпень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

11.  Участь у Всеукраїнській літній астрономічній школі МАН України  серпень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

12.  Участь у Всеукраїнській дитячій мистецькій акції «Мій Шевченко» серпень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

13.  Участь у VІ Науковій школі з фізики для школярів на базі Європейської організації 

ядерних досліджень (CERN) 

серпень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

14.  Національний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

серпень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів 

15.  Участь у Всеукраїнському конкурсі-гранті «Проект шкільного куточка живої природи 

Фельдман еко-парка 50×50» 

серпень –

вересень 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів , КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

16.  Участь у Всеукраїнському конкурсі-гранті «10×10» серпень –

вересень 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

17.  Участь у І та ІІ етапах науково-технічного конкурсу «Intel - Техно Україна» (заочний 

конкурс тез наукових проектів та очний постерний захист) 

серпень –

жовтень 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

18.  День Знань – Свято першого дзвоника в закладах освіти області 1 вересня Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

19.  Участь у Всеукраїнській акції «День натураліста» (область) вересень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

20.   Участь у Всеукраїнському конкурсі дослідницьких робіт для учнів 6–8 класів вересень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 
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21.  Обласний турнір юних економістів  вересень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

22.  Обласний турнір юних хіміків  вересень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

23.  Конкурсний відбір учнів в обласні секції обласної очно-заочної школи КЗ «ЛОМАНУМ» вересень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

24.  Участь у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу «Літературний марафон»  вересень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

25.  Участь у Всеукраїнській школі-семінарі в рамках ХХІІІ Міжнародної конференції 

«Спектроскопія молекул і кристалів»  

вересень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

26.  Участь у Європейському конкурсі молодих учених «EUCYS – 2018» вересень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

27.  Участь у Всеукраїнській школі з філософії вересень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

28.  Участь у Кубку України серед юнаків з велосипедного туризму  вересень  Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

29.  Участь у V чемпіонаті України з водного туризму серед юнаків вересень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

30.  Обласний зліт юних туристів-краєзнавців, присвячений 80-річчю утворення Луганської 

області 

вересень  Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

31.  Чемпіонат Луганської області з видів туризму серед учнівської молоді регіону вересень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

32.  Апробація окремих розділів електронних підручників нового покоління в навчальних 

групах закладів ПТО  

вересень  НМЦ ПТО 
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33.  Пробне дистанційне навчання учнів, слухачів закладів ПТО в експериментальних 

навчальних групах 

вересень  НМЦ ПТО 

34.  І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів вересень –

жовтень 

Методичні кабінети/центри, 

НМЦ ПТО 

35.  Участь у V Науковій школі з біохімії для школярів на базі Експериментальної лабораторії 

для молоді XLAB 

вересень –

жовтень 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

36.  І етап щорічного обласного профорієнтаційного конкурсу «Вернісаж професій» вересень –

листопад 

НМЦ ПТО 

IV квартал 

1.  Посвята в юні науковці жовтень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

2.  Обласний турнір юних правознавців  жовтень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

3.  Обласний турнір юних біологів жовтень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

4.  Участь у Всеукраїнському турнірі юних економістів  жовтень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

5.  Участь у Всеукраїнському турнірі юних правознавців  жовтень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

6.  Участь у Всеукраїнській олімпіаді з філософії  жовтень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

7.  Участь у Всеукраїнському хакатоні для учнів МАН  жовтень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

8.  Участь у Всеукраїнському урочистому зборі переможців Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2017 році для вручення 

стипендій Президента України 

жовтень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 
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9.  Участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу «Intel - Eкo Україна» (заочний конкурс тез 

наукових досліджень) 

жовтень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

10.  Участь у Міжнародних змаганнях зі спортивного туризму серед юнаків «Волинь – 2018» жовтень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

11.  Участь у параді-огляді кращих роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – «Впоряд» до Дня захисника України і свята 

Покрови Божої Матері 

жовтень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

12.  Участь у Всеукраїнському Форумі патріотичних справ «Ми – українці!»  жовтень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

13.  ІІ обласний турнір знавців з курсу «Фінансова грамотність» жовтень ЛОІППО 

14.  Участь у Міжнародному міждисциплінарному конкурсі наукових і творчих робіт імені 

Володимира Маняк і Лідії Коваленко 

жовтень НМЦ ПТО 

15.  Участь у Всеукраїнському фестивалі «Україна-сад» жовтень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

16.  Участь у VIII Всеукраїнській краєзнавчій конференції учнівської молоді «Мій рідний 

край, моя земля очима сучасників» 

жовтень – 

листопад 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

17.  Участь у Всеукраїнському турнірі юних біологів жовтень –

листопад 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

18.  Участь у Всеукраїнському турнірі юних хіміків  жовтень –

листопад 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

19.  Участь у Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді «Дотик 

природи» 

жовтень –

листопад 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

20.  I–ІІІ етапи ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика жовтень –

грудень 

Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти, ЛОІППО, НМЦ 

ПТО, ВНЗ 

21.  I–ІІІ етапи ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

жовтень –

грудень 

Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти, ЛОІППО, НМЦ 

ПТО, ВНЗ 
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22.  Участь у Х Всеукраїнському конкурсі мультимедійних проектів «Врятувати від забуття» жовтень –

грудень 

НМЦ ПТО 

23.  Участь учнів ПТНЗ (переможців регіонального етапу) у Всеукраїнському конкурсі 

професійної майстерності Worldskills Ukraine за професійними компетенціями  

жовтень –

грудень 

НМЦ ПТО 

24.  Апробація окремих розділів електронних підручників нового покоління в навчальних 

групах закладів ПТО 

жовтень –

грудень 

НМЦ ПТО 

25.  Участь у Х Міжнародній історико-краєзнавчій конференції учнівської молоді «Південно-

Східна Україна: зі стародавності у XXI століття» 

листопад Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

26.  Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Луганщина – мій рідний край» листопад Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

27.  Участь у Всеукраїнській науково-технічній виставці молодіжних інновацій та творчих 

проектів «Майбутнє України»  

листопад Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

28.  Обласні заходи щодо Дня пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні листопад ЛОІППО 

29.  ІХ Міжнародна природознавча гра «Геліантус – 2018» листопад ЛОІППО 

30.  ІІІ Міжнародна гра зі світової літератури (української та зарубіжної) «Synflower – 2018» листопад ЛОІППО 

31.  ІІ етап щорічного обласного профорієнтаційного конкурсу «Вернісаж професій» листопад НМЦ ПТО 

32.  Інтелектуальний марафон «Люблю і знаю Україну» листопад НМЦ ПТО 

33.  ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх предметів листопад –

грудень 

НМЦ ПТО 

34.  Участь у Всеукраїнському конкурсі «В душі я літаю» листопад –

грудень 

НМЦ ПТО 

35.  ІІ (районний/міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів листопад –

грудень 

Відділ дошкільної та  

середньої освіти, ЛОІППО 

36.  Участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН – Юніор Ерудит» листопад –

грудень 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

37.  Участь у І етапі Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру – 2018» грудень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

38.  І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів КЗ 

«ЛОМАНУМ» 

грудень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 
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39.  Участь у ІХ Всеукраїнському інтернет-турнірі з природничих дисциплін грудень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

40.  Обласний інтернет-урок права для учнів закладів загальної середньої освіти грудень Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти спільно з 

Луганським Е. О. Дідоренка 

державним університетом 

внутрішніх справ імені 

41.  ІІІ етап ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика грудень ЛОІППО, НМЦ ПТО 

42.  Участь у Всеукраїнському родинному конкурсі «Дідух» грудень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

43.  Участь у Всеукраїнському конкурсі навчально-дослідних земельних ділянок грудень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

44.  Участь у Всеукраїнських конкурсах: 

- «Новорічна композиція» 

- «Український сувенір» 

грудень Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

45.  Проведення заходів до Дня Святого Миколая Чудотворця, новорічних та різдвяних свят 17–31 

грудня 

Відділ дошкільної та загальної 

середньої освіти 

46.  Участь у навчально-тренінгових заняттях для учнів – членів МАН у рамках 

Всеукраїнського проекту «Відкрита освітня лабораторія» 

протягом 

року 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

47.  Участь у відкритому лекторії в рамках проекту «Всеукраїнська мобільна студія 

популярної науки та техніки» 

протягом 

року 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

48.  Участь у Всеукраїнській школі з української культури протягом 

року 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОМАНУМ» 

49.  Всеукраїнська краєзнавча експедиція учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» протягом 

року 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

50.  Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з 

активним способом пересування «Мій рідний край» 

протягом 

року 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 
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51.  Всеукраїнська історико-краєзнавча акція учнівської молоді «Українська революція: 

100 років надії і боротьби» 

протягом 

року 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

52.  Туристські походи, експедиції, екскурсії, навчально-тренувальні збори тощо вихованців 

УДЦТКУМ 

протягом 

року 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

53.  Фотовиставка до Дня Соборності України «Україна – це ми» протягом 

року 

Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних 

закладів ЛОЦДЮТК 

54.  Природоохоронні акції: «День землі», «День Довкілля», «До чистих джерел», «Ліси для 

нащадків», «Птах року», «Годівничка», «День зустрічі птахів» 

протягом 

року 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

55.  Трудові акції: «Плекаємо сад», «Дослідницький марафон», «Парад квітів біля школи», 

«Кролик», «Юннатівський зеленбуд» 

протягом 

року 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

56.  Всеукраїнська дитячо-юнацька еколого-патріотична гра «Паросток» протягом 

року 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

57.  Участь у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході «Біощит» протягом 

року 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

58.  Участь у Всеукраїнському екологічному конкурсі «Вчимося заповідувати» протягом 

року 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

59.  Участь у Всеукраїнському заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя країна – 

Україна!» 

протягом 

року 

Відділ позашкільної 

освіти виховання та інтернатних 

закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ» 

60.  Участь у Всеукраїнському заочному конкурсі-огляді внутрішнього озеленення приміщень 

навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин» 

за окремим 

графіком 

НМЦ ПТО 

 

 

 

 

 

 

 



Х. ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД З НАВЧАЛЬНИХ 

ПРЕДМЕТІВ У МІСТАХ СЄВЄРОДОНЕЦЬК, СТАРОБІЛЬСЬК у 2018 році 

Дата Навчальний предмет, класи, кількість учасників 
Усього 

учасників 

13.01.2018 

(субота) 

Фізика 

(теор. тур) 

8–11 кл. – 88 уч. 

Екологія** 

(теор.тур + захист пр.) 

10–11 кл. – 54 уч. 

Українська мова 

і література 

8–11 кл. – 87 уч. 

229 

14.01.2017 

(неділя) 

Історія 

8–11 кл. – 89 уч. 

Економіка 

(теор. + практ. тури) 

9–11 кл. – 69 уч. 

Німецька мова (І–ІІІ  тури) 

9–11 кл. – 36 уч. 

Французька мова (І–ІІІ  тури) 

9–11 кл. – 30 уч. 

224 

20.01.2018 

(субота) 

Хімія (теор. тур) 

8–11 кл. – 87 уч. 

Астрономія 

10–11 кл. – 54 уч. 

Англійська мова (І–ІІІ  тури) 

9–11 кл. – 69 уч. 

210 

21.01.2018 

(неділя) 

*Математика (І тур) 

7–11 кл. – 99 уч. 

Трудове навчання** 

(теор.тур + захист пр.) 

9–11 кл. 

66 уч. (тех.) 66 уч. (обсл.) 

Російська мова  

і література 

9–11 кл. – 70 уч. 

301 

26.01.2018 (п’ятниця) Розгляд апеляцій з хімії (теор. тур), фізики (теор. тур), математики (І тур), економіки, історії, української філології, 

астрономії, екології, трудового навчання (теор. тур), іноземних мов (І–ІІІ  тури) 

27.01.2018 

(субота) 

*Біологія 

(теор. + практ. тури) 

8–11 кл. – 84 уч 

*Математика** 

(ІІ тур) 

7–11 кл. – 40 уч. 

Правознавство 

 

9–11 кл. – 72 уч. 

196 

28.01.2018 

(неділя) 

Хімія** 

(експер. тур) 

8–11 кл. – 36 уч. 

Іноземні мови** 

(говоріння) 

9–11 кл. – 36+30+69 уч. 

Географія 

(теор. + практ. тури) 

8–11 кл. – 84 уч. 

255 

03.02.2018 

(субота) 

Інформатика* (І тур) 

9–11 кл. – 70 уч. 

  70 

04.02.2018 

(неділя) 

Фізика** (практ. тур) 

8–11 кл. – 36 уч. 

  36 

09.02.2018 (п’ятниця) Розгляд апеляцій з інформатики, географії, правознавства, біології, математики (ІІ тур) 

10.02.2018 

(cубота) 

Інформаційні технології* 

9–11 кл. – 70 уч. 

  70 

16.02.2017 (п’ятниця) Розгляд апеляцій з інф. технологій 

Прим. * Олімпіади проводяться за завданнями МОН України 

**Олімпіади проводяться тільки в м. Сєвєродонецьку 
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ХІ. ПЛАН СПІЛЬНИХ ДІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ ТА 

МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

№ з/п Види діяльності Термін 

виконання 

Відповідальні інституції 

1. Управлінський аспект 

1.1. Аналіз організації, проведення та результатів ЗНО – 2017. Визначення завдань щодо 

проведення ЗНО – 2018 

протягом 

року 

Департамент освіти і науки 

Луганської ОДА, ЛОІППО, 

ДРЦОЯО 

1.2. Координація дій між ДРЦОЯО та управліннями (відділами) освіти, закладами освіти 

з питань організації та проведення ЗНО – 2018, моніторингових досліджень 

протягом 

року 

Департамент освіти і науки 

Луганської ОДА, ЛОІППО 

1.3. Здійснення контролю щодо організації та підготовки до проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання, моніторингових досліджень управлінь (відділів) освіти, 

закладів освіти комунальної форми власності  

протягом 

року 

Департамент освіти і науки 

Луганської ОДА, ЛОІППО 

1.4. Узгодження спільних питань щодо якісної підготовки та організованого проведення 

ЗНО – 2018 із залученням головного управління Національної поліції України в 

Луганській області, Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації  

протягом 

року 

Департамент освіти і науки 

Луганської ОДА, ЛОІППО 

1.5. Оперативне інформування учасників зовнішнього незалежного оцінювання, освітян 

та громадськості з питань підготовки до ЗНО – 2018 року, моніторингових 

досліджень 

протягом 

року 

Департамент освіти і науки 

Луганської ОДА, ЛОІППО, ДРЦОЯО 

1.6. Координація дій щодо роботи зі зверненнями громадян  протягом 

року 

ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО 

2. Інформаційно-методичне забезпечення ЗНО – 2018 та моніторингових досліджень 

2.1. Організація та проведення нарад з питань: 

• особливості зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих 

на основі повної загальної середньої освіти, при проведенні ДПА та для осіб, які 

виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2018 році 

• програмні вимоги до проведення ЗНО – 2018 та характеристики тестових завдань 

• організація реєстрації осіб на ЗНО – 2018 

• участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA – 2018 

• участь у загальнодержавному моніторинговому дослідженні якості початкової 

освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей 

випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти» 

• формування мережі пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

залучення до роботи в них педагогічних працівників  

протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень – 

березень 

Департамент освіти і науки 

Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 

ЛОІППО 
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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 2018 році 

протягом 

року 

ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО 

2.3. Проведення організаційно-роз’яснювальної роботи серед педагогічних колективів, 

учнів, батьків, громадськості щодо особливостей моніторингових досліджень PISA – 

2018 та стану сформованості читацької і математичної компетентностей випускників 

початкової школи закладів загальної середньої освіти 

протягом 

року 

ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО 

2.4. Забезпечення оперативного інформування щодо підготовки та проведення ЗНО – 

2018 через сайти Департаменту освіти і науки Донецької ОДА, ДРЦОЯО  

протягом 

року 

ДРЦОЯО, ЛОІППО 

2.5. Організація і проведення вебінарів, круглих столів, семінарів з питань підготовки до 

проведення ЗНО – 2018 та державної підсумкової атестації  

протягом 

року 

ЛОІППО, ДРЦОЯО 

2.6. Оперативне інформування керівників міських (районних) методичних об’єднань 

учителів-предметників з питань підготовки до ЗНО – 2018 року 

протягом 

року 

Департамент освіти і науки 

Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 

ЛОІППО 

2.7. Інформаційне забезпечення ЗНО – 2018, моніторингових досліджень через засоби 

масової інформації 

протягом 

року 

ЛОІППО, ДРЦОЯО 

2.8. Організація функціонування «гарячої лінії» з метою оперативного й повного 

інформування громадян щодо аспектів ЗНО – 2018 

протягом 

року 

ДРЦОЯО, ЛОІППО 

3. Підготовка та проведення пробного ЗНО – 2018 року 

3.1. Проведення нарад з відповідальними за зовнішнє незалежне оцінювання управлінь 

(відділів) освіти з питань організації проведення пробного ЗНО – 2018 року 

протягом 

року 

Департамент освіти і науки 

Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 

ЛОІППО 

3.2. Формування мережі пунктів пробного ЗНО до 20 

лютого 

Департамент освіти і науки 

Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 

ЛОІППО 

3.3. Реєстрація учасників пробного ЗНО січень ДРЦОЯО 

3.4. Розсадка учасників пробного ЗНО та розміщення на інформаційних сторінках 

«Особистий кабінет учасника пробного зовнішнього незалежного оцінювання» 

запрошень учасникам пробного ЗНО  

до 10 

березня 

ДРЦОЯО 

3.5. Реєстрація педагогічних працівників, залучених до проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання 

січень Департамент освіти і науки 

Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 

ЛОІППО 

3.6. Навчання, сертифікація та інструктаж персоналу пунктів пробного ЗНО лютий – 

березень 

ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО 
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3.7. Створення регіональних експертних груп з питань визначення результатів пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання 

до 12 

березня 

ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО, 

3.8. Проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних предметів за 

графіком  

ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО 

3.9. Робота регіональних експертних груп з питань визначення результатів пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання щодо встановлення порога склав/не склав 

за 

графіком 

ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО 

4. Підготовка та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2018 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. Оновлення інформації в довідниках органів управління освітою, закладів освіти 

області 

жовтень –

грудень 

2017 

Департамент освіти і науки 

Луганської ОДА, ДРЦОЯО 

4.2.2. Організація та проведення нарад з відповідальними за зовнішнє незалежне 

оцінювання управлінь (відділів) освіти, керівниками ПТНЗ і ВНЗ з питань: 

формування мережі пунктів проведення ЗНО та залучення педагогічних працівників 

до проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року 

січень – 

квітень 

Департамент освіти і науки 

Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 

ЛОІППО 

4.2.3  Організація та проведення нарад з відповідальними за округи проведення ЗНО, 

відповідальними за пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 

Уповноваженими особами Українського центру оцінювання якості освіти за участю 

Головного Управління МВС України, Управління поліції охорони, Головного 

управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Луганській області, 

Департаменту охорони здоров’я, Державної служби спецзв’язку, прикордонної 

служби з питань забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

квітень – 

травень 

Департамент освіти і науки 

Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 

ЛОІППО 

4.2.4. Організація та проведення селекторних (скайп, вебінар) нарад з актуальних питань 

підготовки та проведення ЗНО 2018 року 

протягом 

року 

Департамент освіти і науки 

Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 

ЛОІППО 

4.2.5. Формування мережі пунктів реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє 

незалежне оцінювання у 2018 році та для проведення державної підсумкової 

атестації 

січень Департамент освіти і науки 

Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 

ЛОІППО 

4.2.6. Проведення реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє незалежне 

оцінювання у 2018 році та для проведення державної підсумкової атестації 

за 

графіком 

реєстрації 

ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО 
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4.2.7. Узагальнення інформації щодо реєстрації осіб, які виявили бажання пройти 

зовнішнє незалежне оцінювання у 2018 році та для проведення державної 

підсумкової атестації 

26 лютого, 

12 та 26 

березня, 

10 квітня 

ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО 

4.2.8. Узгодження мережі пунктів проведення ЗНО-2018: 

– формування паспортів пунктів проведення ЗНО 

–  видання наказу про мережу пунктів проведення ЗНО 2018 року 

лютий – 

березень 

квітень 

ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО 

4.2.9. Узгодження питань щодо залучення педагогічних працівників до проведення ЗНО –

2018 

січень – 

лютий 

Департамент освіти і науки 

Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 

ЛОІППО 

4.2.10. Реєстрація педагогічних працівників, залучених до проведення ЗНО – 2018 лютий – 

березень 

Департамент освіти і науки 

Луганської ОДА, ДРЦОЯО 

4.2.11. Організація та проведення навчання і сертифікації працівників закладів освіти, 

залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

березень – 

квітень 

ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО  

4.2.12. Узгодження пунктів перевірки сертифікаційних робіт із завданнями відкритого типу квітень ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО  

4.2.13. Проведення навчання екзаменаторів для перевірки сертифікаційних робіт із 

завданнями з розгорнутою відповіддю з української мови і літератури, англійської 

мови та завдань відкритого типу з математики 

квітень, 

травень 

ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО 

4.2.14. Створення регіональних експертних груп з питань визначення результатів 

зовнішнього незалежного оцінювання 

до 18 

травня 

ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО 

4.2.15. Проведення інформаційної кампанії щодо громадського спостереження. Реєстрація 

громадських спостерігачів 

січень – 

травень 

ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО  

4.3. Проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року 

4.3.1. Доставка пакетів з допоміжними матеріалами, тестових матеріалів, адміністративних 

пакетів, організація роботи міліції та медичної служби, організація охорони пунктів 

проведення ЗНО 

з 14 травня ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО 

4.3.2. Проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року  

 

22 травня – 

13 липня 

ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО 

4.3.3  Координація роботи щодо вирішення позаштатних ситуацій на пунктах проведення 

ЗНО 

22 травня – 

13 липня 

ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО 

4.3.4. Організація обробки сертифікаційних робіт  травень –

червень 

ДРЦОЯО 

4.3.5. Проведення нарад з екзаменаторами з української мови і літератури, англійської 

мови, математики за актуальними схемами оцінювання 

травень –

червень 

ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО 
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4.3.6. Забезпечення функціонування пунктів перевірки сертифікаційних робіт із 

завданнями відкритого типу 

травень –

червень 

Департамент освіти і науки 

Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 

ЛОІППО 

4.3.7. Робота регіональних експертних груп з питань визначення результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання щодо встановлення порога склав/не склав 

травень –

червень 

ДРЦОЯО 

4.3.8. Організація роботи регламентної комісії регіонального центру січень – 

серпень 

ДРЦОЯО, Департамент освіти і 

науки Луганської ОДА, ЛОІППО 

4.3.9. Контроль за передаванням Українським центром оцінювання якості освіти закладам 

загальної середньої освіти відомостей результатів державної підсумкової атестації в 

електронному вигляді 

15 червня 

21 червня 

ДРЦОЯО 

4.3.10. Організація оплати праці педагогічним працівникам, залученим до проведення ЗНО 

2018 

червень – 

грудень 

ДРЦОЯО 

ХІІ. СПІВПРАЦЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ З МІЖНАРОДНИМИ ФОНДАМИ, 

БЛАГОДІЙНИМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
 

№ з/п Партнери Термін Відповідальні 

1.  Співпраця з Міжнародними благодійними фондами «Глобал – 2000» республіки Австрія, 

«ІСІДА БРІДЖ» та «Вічні цінності» Сполучених Штатів Америки з питань оздоровлення та 

відпочинку вихованців закладів освіти обласної комунальної власності 

червень –

серпень; 

грудень –

січень 

Відділ позашкільної 

освіти, виховання та 

інтернатних закладів 

2.  Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ (UNICEF) протягом 

року 

Відділ дошкільної та 

загальної середньої освіти 

3.  Норвежська рада в справах біженців (NRC) протягом 

року 

Відділ дошкільної та 

загальної середньої освіти 

4.  Земля людей (Terre des homes) протягом 

року 

Відділ дошкільної та 

загальної середньої освіти 

5.  Благодійні фонди Андрія Лопушанського та «Стрічка Надії» січень Відділ дошкільної та 

загальної середньої освіти 

6.  Корпус милосердя «Mercy Corps» протягом 

року 

Відділ дошкільної та 

загальної середньої освіти 

7.  Данська Рада в справах Біженців DRC/DDG (Тренінги з мінної небезпеки) протягом 

року 

Відділ дошкільної та 

загальної середньої освіти 

8.  Міжнародна благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко» протягом 

року 

Відділ дошкільної та 

загальної середньої освіти 

9.  Міжнародна організація «Save The Children» протягом 

року 

Відділ дошкільної та 

загальної середньої освіти 
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10.  Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» протягом 

року 

Відділ дошкільної та 

загальної середньої освіти 

11.  Благодійний фонд «Восток-SОS» протягом 

року 

Департамент освіти і науки 

 

12.  Запорізький обласний благодійний фонд «Посмішка дитини» протягом 

року 

Департамент освіти і науки 

 

13.  Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» протягом 

року 

Департамент освіти і науки 

 

14.  Міжнародний Червоний Хрест протягом 

року 

Департамент освіти і науки 

 

 

 


