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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Організація використання робочого часу:
     Початок роботи департаменту  – 8:30
     Закінчення роботи департаменту – 17:30 (п’ятниця – 16:15)
     Обідня перерва    – 12:30–13:15

Прийом громадян:

Директор Департаменту Вівторок
13:30–16:00

Заступник директора Департаменту,  
начальник управління освіти і науки

Понеділок
9:00–12:00
13:30–15:00

Начальники відділів Департаменту
Щоденно
9:00–12:00
13:00–15:00

Виїзний прийом громадян директором Департаменту освіти і науки Другий четвер кожного місяця 
(за окремим графіком)
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РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ

Понеділок. Апаратна нарада директора Департаменту освіти і науки із заступниками директора Департаменту 
та начальниками відділів

щотижнево

Вівторок:

• Засідання ради директорів шкіл-інтернатів обласного підпорядкування другий

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

Середа:

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

• Наради керівників установ обласного підпорядкування, закладів вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації 
та спеціалістів відділів освіти

за планом

• Онлайн-наради з керівниками відділів (управлінь) освіти міських рад, райдержадміністрацій 
та об’єднаних територіальних громад щодо стану освіти на територіях

друга

Четвер:

• Засідання колегії Департаменту освіти і науки четвертий

• Семінари-практикуми для керівних педагогічних кадрів за планом роботи

• Засідання обласної ради директорів закладів позашкільної освіти третій

березень, червень, вересень, грудень

• Підготовка плану роботи Департаменту освіти і науки на тиждень щотижнево

• Наради керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти четвертий – один раз на два місяці

• Наради головних бухгалтерів закладів освіти обласного підпорядкування, профтехосвіти третій

березень, червень, вересень, грудень

П’ятниця:

• Засідання тендерного комітету Департаменту освіти і науки за потреби

• Засідання ради ректорів закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації четверта

січень, квітень, липень, жовтень
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ВСТУП
У 2018 році Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, управління (відділи) освіти міських рад, райдержадміністрацій та 

об’єднаних територіальних громад, заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти 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 здійснювалась згідно із чинним законодавством, була спрямо-
вана на виконання основних завдань та 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 освітніх 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 268 дошкільних, 279 загально-
освітніх, 22 заклади професійної (професійно-технічної) освіти та 22 заклади вищої освіти області.

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Станом на 01 січня 2019 року в Луганській області функціонує 268 закладів дошкільної освіти, що на 2 більше, ніж у 2018 році (відкрито заклад до-
шкільної освіти в пристосованому приміщенні у Сватівському районі та створено заклад дошкільної освіти в Кремінському районі). Різними формами 
дошкільної освіти охоплені 15 630 дітей, з них 1086 дітей із сімей вимушених переселенців, 693 дитини учасників АТО, 7 дітей загиблих воїнів АТО. 

Протягом 2018 р. в області створені додаткові місця для дітей дошкільного віку, а саме: у Біловодській ОТГ– 2 групи з короткотривалим режимом 
перебування переведені на повний режим, 1 сезонна група переведена на повний режим перебування; у наявних закладах дошкільної освіти додатково 
відкриті 3 групи (м. Лисичанськ – 1, Станично-Луганський район – 1, Кремінський район – 1).

Середньообласний показник завантаженості закладів дошкільної освіти (за типовим проектом) станом на 01.01.2019 становить 90 вихованців 
на  100  місцях, зокрема по місту – 105, по селу – 73,6. Цей показник найвищий у Марківському районі (111), Новопськовській ОТГ (127), Білокуракин-
ській ОТГ (109), м. Рубіжне (115), м. Сєвєродонецьку (126). Найменший у Біловодській ОТГ, Міловському та Старобільському районах (80), Попаснян-
ському районі (79), Чмирівській ОТГ (75), Нижньодуванській ОТГ (50), Станично-Луганському районі (47).

Черга на влаштування дітей віком від 3 до 5 років у заклади дошкільної освіти по області становить – 322 дитини, а саме: м. Рубіжне – 237, Біловодська 
ОТГ – 28, Кремінський район – 42, Станично-Луганський район – 9, Чмирівська ОТГ – 6.

У 2018 році для дітей з особливими освітніми потребами у 20 закладах дошкільної освіти області функціонує 29 груп з інклюзивною формою навчан-
ня (м. Лисичанськ – 9, м. Сєвєродонецьк – 8, Старобільський район – 6, м. Рубіжне – 3, Попаснянський район – 1, Сватівський район – 1, Білокуракинська 
ОТГ – 1). 

У 14 закладах дошкільної освіти функціонують спеціальні групи:
• для дітей із затримкою психічного розвитку – Сєвєродонецьк (7) та м. Рубіжне (2); 
• для дітей з порушенням зору – м. Лисичанськ (3) та м. Рубіжне (1).
Вирішення проблеми доступності дошкільної освіти для всіх дітей залишається пріотритетним у 2019 році.
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ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

У системі загальної середньої освіти Луганської області (контрольована Україною територія) функціонує 279 закладів загальної середньої освіти. 
У них навчається 54,3 тисячі учнів, з них 3232 учні внутрішньо переміщених осіб, 2956 випускників 11-го класу, 3358 учнів 10 класів, 4759 випускників 
9-х класів, 5888 першокласників.

У 2017–2018 навчальному році в школах області здобували освіту за екстернатною формою навчання учнів, зокрема 283 учні 9-х класів, 331 учень 
11  класів, 195 учнів невипускних класів. За дистанційною формою навчання здобували освіту 193 учні.

За результатами моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування в  галузі освіти станом на 01.01.2019 
в Луганській області функціонують 14 опорних закладів освіти (у порівнянні з 2018 роком мережа збільшена на 6 опорних закладів). Усі 14 опорних 
закладів освіти пройшли державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
18 філій утратили статус юридичних осіб. Загалом в опорних школах та їхніх філіях навчається 4529 учнів. Організовано довозяться на навчання до 
опорних шкіл 1267 учнів, для цього задіяний 21 шкільний автобус. Наявні рішення органів місцевого самоврядування про створення ще 2 опорних шкіл 
у Марківському районі та Чмирівській об’єднаній територіальній громаді. Виконання цих рішень потребує здійснення державної реєстрації закладів.

Загалом на території області здійснюється перевезення 5701 учня 137 шкільними автобусами до закладів загальної середньої освіти та у зворотному 
напрямку. Протягом 2018 року придбано 4 шкільні автобуси. З них через електронну систему публічних закупівель «ProZorro» закупив Департамент 
освіти і науки 2 автобуси «ЕТАЛОН». Вони поставлені до закладів освіти Новоайдарського та Станично-Луганського районів. Також 2 шкільних автобу-
си закупили відділи освіти Міловської райдержадміністрації та Біловодської ОТГ. Станом на 01.01.2019 потреба області в шкільних автобусах становить 
24 одиниці.

У 2018 році для дітей з особливими освітніми потребами створені умови в 56 закладах загальної середньої області (м. Сєвєродонецьк – 14, Попаснян-
ський район – 12, м. Лисичанськ – 9, м. Рубіжне – 3, Сватівський район – 3, Старобільський район – 3, Біловодська ОТГ – 2, Міловський район – 2, Білоку-
ракинська ОТГ – 2, Кремінський район – 1, Новоайдарський район – 1, Станично-Луганський – 1, Троїцьке ОТГ – 1) функціонує 101 клас з інклюзивною 
формою навчання. У м. Сєвєродонецьку функціонують 3 спеціальні класи, у яких здобуватимуть освіту 22 школярі з особливими освітніми потребами. 
У порівнянні з попереднім роком кількість закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням збільшилась на 28 одиниць. З державного бюд-
жету місцевим бюджетам на підтримку осіб з особливими освітніми потребами по Луганській області надано 2 426,0 тис. грн коштів субвенції.

У 2018 році в області створені 6 інклюзивно-ресурсних центрів, створений окремий підрозділ Луганського обласного інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти – обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти. Обсяг субвенції з державного бюджету на оснащення кабінетів інклюзив-
но-ресурсних центрів (видатки розвитку) – 3 526,4 тис. грн, яка розподілена пропорційно між створеними інклюзивно-ресурсними центрами.

Для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю на рівні з іншими особами 182 заклади загальної середньої освіти архітектурно доступні до першо-
го поверху (65,2 % від загальної кількості закладів), 131 заклад загальної середньої освіти (46,6 %) та 10 закладів освіти обласної комунальної власності 
(91 %) облаштовані пандусами. У 219 закладах загальної середньої освіти встановлені кнопки виклику (78,5 %). Наказами керівників освітніх закладів 
визначені обов’язки чергових працівників щодо реагування на сигнали відповідного технічного засобу. Також 23 заклади освіти облаштовані інформа-
ційними вказівниками для людей з порушеннями зору, у 4 закладах побудовані спеціально обладнані туалетні кімнати.

З метою забезпечення підручниками учнів закладів загальної середньої освіти вжиті заходи із закупівлі підручників за кошти освітньої субвенції 
та  місцевих бюджетів. Проведене замовлення підручників для учнів 1 класу – 57 883 шт., 5 класу – 68 754 шт., 10 класу – 96 848 шт., здійснений розподіл 
і доставка підручників, виданих за кошти державного бюджету.
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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-фізич-
ною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» та 1 обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту. 

У червні 2018 року здійснений другий випуск у  військовому ліцеї. З  93 випускників 91 вступив до закладів вищої освіти Міністерства оборони 
України та інших силових структур. 

Протягом року виховані Луганського обласного ліцею-інтернату фізичної культури і спорту завоювали 212 медалей, з них 157 – на обласних та регіо-
нальних змаганнях, 48 – на змаганнях усеукраїнського рівня, 7 – на міжнародній спортивній арені.

У закладах освіти обласної комунальної власності навчаються 1635 дітей, з  яких 176 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
217  дітей з особливими освітніми потребами, 246 дітей з багатодітних родин, 101 – з малозабезпечених сімей, 13 – постраждалих унаслідок аварії на 
ЧАЕС, 128 – діти, які перемістились з окремих районів Донецької та Луганської областей України. 

На сьогодні Департамент реалізує ІІ етап Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026  роки. 
Це аналіз наявної мережі закладів інституційного догляду та виховання дітей з метою оцінювання забезпечення реалізації права дитини на виховання 
в сім’ї й затвердження обласного плану реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Результатом реформування системи інститу-
ційного догляду та виховання дітей повинно стати збільшення щороку кількості дітей, охоплених інклюзивним навчанням, зменшення щороку кількості 
дітей, які виховуються в закладах інституційного догляду та виховання, припинення з 2020 року влаштування дітей віком до трьох років до закладів 
інституційного догляду та виховання дітей, припинення з 2026 року діяльності всіх типів закладів інституційного догляду та виховання дітей, у яких 
проживає понад 15 вихованців. 

Затверджений бюджет на 2018 рік по закладах освіти обласної комунальної власносності становив 250 244 566 грн. 
Затверджені видатки на харчування для 1-го вихованця на день складали від 51,14 грн до 76,30 грн. Усього в бюджеті 2018 року було передбачено 

18 236 749 грн на закупівлю продуктів харчування для інтернатних закладів. 
На придбання одягу та взуття для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2018 році видатки складали 2 173 108 грн. Для оздоров-

лення дітей зазначеної категорії були закуплені путівки на загальну суму 1270,937 тис. грн.
На 1-ну дитину-сироту затверджені видатки на: особисті витрати в сумі 25 грн на місяць, виплату матеріальної допомоги під час випуску з інтернат-

ного закладу в сумі 625 грн. 
На проведення капітальних ремонтів в інтернатних закладах обласної комунальної власності у 2018 році витрачені 56 592 890 грн, на поточні ремон-

ти – 4 046 501 грн.
На оновлення технологічного обладнання їдалень та пралень, забезпечення інвентарем і меблями класних, спальних та ігрових кімнат, забезпечення 

закладів освіти комп’ютерною технікою в обласному бюджеті було передбачено 13 768 251 грн.

ЗАКЛАДИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

У 23 закладах позашкільної освіти області функціонують 1053 гуртки, групи та творчих об’єднання, у яких виховуються 15 715 дітей і молоді.
Освітнім процесом у Луганській обласній малій академії наук учнівської молоді охоплені 1272 учні. Наукові осередки діють у 3 містах та 8 районах 

області. У 2018 році КЗ «ЛОМАНУМ» став організатором та учасником 43 інтелектуальних обласних, усеукраїнських і міжнародних заходів, у яких узяли 
участь 10 704 юних інтелектуалів.
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Гуртки Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства працюють на базі закладів освіти одинадцяти міст, районів та об’єд-
наних територіальних громад Луганської області. Усього в 31 гуртку займаються 532 учні, і переважно це учні сільських шкіл. У 2018 році ЛОЦЮДТК 
організував, провів і взяв участь у 36 обласних та всеукраїнських масових заходах зі спортивного туризму, краєзнавства й національно-патріотичного 
виховання. Керівники гуртків провели протягом року 18 походів з пішохідного, водного та велосипедного туризму (194 учасники). Усього 1369 учнів, 
студентів та педагогів протягом року взяли участь у різноманітних туристсько-краєзнавчих заходах і заходах з національно-патріотичного виховання 
обласного та всеукраїнського рівнів. 

З метою підвищення рівня охоплення учнівської молоді Луганської області позашкільною освітою, виявлення та підтримки обдарованих учнів 
і  талановитої молоді, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від  18.12.2018 № 1030 буде відновлена робота комунального закладу «Луганський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 
з 01.03.2019. 

 ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

У 2018 році Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, Навчаль-
но-методичний центр професійно-технічної освіти у Луганській області забезпечували реалізацію основних завдань державної політики в галузі освіти. 
Підготовка робітничих кадрів для підприємств, організацій та установ області була головним завданням для системи професійно-технічної освіти 
області.

Мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти області на початку 2014 року складалась із 81 закладу освіти, 
Водночас у результаті проведення антитерористичної операції на території Луганської області, підконтрольній українській владі, діють 22 заклади 

професійної (професійно-технічної) освіти, а саме:
• 3 вищих професійних училища;
• 16 професійних ліцеїв;
• 1 структурний підрозділ Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;
• 2 заклади вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації, з яких один переміщений на підконтрольну українській владі територію.
Загальний контингент учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які знаходяться на підконтрольній українській владі території, 

на  початок 2018 року становив 5553 соби, з яких за рахунок державного бюджету навчаються 5252 особи, що становить 94,6 % від загального контин-
генту (з них на базі повної загальної середньої освіти – 1330 осіб, з отриманням повної загальної середньої освіти – 3807 осіб), зокрема понад державне 
замовлення навчались 68 осіб. Серед цього контингенту: 236 учнів – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають одного з батьків – 
412 учнів, з фізичними та розумовими вадами – 64 учні.

У 2017–2018 навчальному році заклади професійної (професійно-технічної) освіти на підконтрольній українській владі території підготували, перепідго-
тували та випустили 2323 особи, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» або «молодший спеціаліст». Станом на вересень 
2018 року працевлаштовані 896 випускників, з-поміж тих, які навчались за регіональним/державним замовленням, що становить 46 % від випуску.

Загальний контингент учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які знаходяться на підконтрольній українській владі території, 
у 2018 році становив 5885 осіб, з яких за рахунок державного 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), зокрема понад державне замовлен-
ня навчались 115 осіб. Серед цього контингенту: 258 учнів – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають одного з батьків – 536  уч-
нів, з фізичними й розумовими вадами – 36 учнів.
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Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у  Луганській області спільно з  лабораторією дистанційного навчання Інституту про-
фесійно-технічної освіти НАПН України здійснює експериментальну роботу всеукраїнського рівня «Організація дистанційного професійного навчан-
ня учнівської молоді й дорослих, які проживають на тимчасово окупованій території та в населених пунктах на лінії зіткнення (на базі Золотівського 
професійного ліцею)». На базі сайту НМЦ ПТО в  Луганській області забезпечене функціонування електронної контент-бібліотеки й електронного 
депозитарію.

З метою популяризації робітничих професій, підняття їхнього соціального статусу Департамент освіти і науки спільно з НМЦ ПТО у Луганській 
області, Луганським обласним центром зайнятості та громадською організацією «Асоціація освітян Луганщини» в травні 2018 року провели щорічний 
обласний профорієнтаційний конкурс «Вернісаж професій».

ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У 2018 році на території області функціонує 5 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 ІІІ–ІV рівнів акредитації, 4 коледжі, 4 училища, які фінансуються з обласного бюджету.

Підпорядкування: 
• заклади вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації – Міністерству освіти і науки України – 2, Міністерству охорони здоров’я України – 1, Міністерству 

внутрішніх справ – 1, заклад обласної комунальної власності – 1.
• заклади вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації – 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 – 5652 особи, з них мешканців Луганської області – 5425 осіб (96 %), кількість 

вступників 2018 року – 1742 особи.
Контингент студентів закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації – 16 019 осіб, з них мешканців Луганської області – 11 901 (84 %), кількість 

вступників 2018 року – 6970.
В області функціонували 8 освітніх центрів «Донбас-Україна», через які здійснила вступ до закладів вищої освіти 621 особа, з них тих, які мали доку-

менти державного зразка, – 514 осіб, випускників з тимчасово непідконтрольної українській владі території – 107 осіб.

ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА

У 2018 році в Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили кваліфікацію 1645 осіб за довгостроковою формою 
підвищення кваліфікації (120 годин, 4 кредити), зокрема за денною формою навчання 707 осіб, за заочною – 684, за дистанційною – 254 особи, а також 
1042 педагогічних працівники – за короткостроковим підвищенням кваліфікації вчителів та заступників директорів (директорів) ЗЗСО (60 годин, 2 
кредити), які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти. Кафедри інституту розробили 74 освітні програми підвищення кваліфікації: 
для  керівників ЗНЗ – 5; для базових КПК – 25; для інтегрованих та тематичних КПК – 25; для додаткових КПК за фаховим модулем – 13. 

Для роботи в умовах Нової української школи підвищили кваліфікацію 2120 педпрацівників, з них: учителів початкової школи – 756 осіб; заступників 
директорів ЗЗСО з навчально-виховної роботи в початкових класах (за їх відсутності – директорів) – 286 осіб; учителів іноземної мови, які навчають 
учнів перших класів у 2018/2019 н. р., – 320 осіб; учителів, які викладають у ЗЗСО (класах) з навчанням мовами національних меншин (російською 
мовою), – 475 осіб; асистентів учителів, які працюють у закладах освіти з інклюзивним навчанням, – 97 осіб; фахівців інклюзивно-ресурсних центрів – 
14  осіб; учителів, які реалізують мистецьку галузь у 1-х класах (учителі музики, образотворчого мистецтва, учителі 1-х класів), – 172 особи.
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У 2018 році 596 освітян області пройшли дистанційне навчання за авторизованими курсами Microsoft в межах Програми Microsoft IT-Academy, з них 
сертифікати отримали 436 осіб. 

Новим структурним підрозділом інституту став обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти.
Луганський ОІППО здійснював: координацію 8-ми науково-педагогічних досліджень усеукраїнського рівня на базі 52 закладів освіти області та 7-ми 

експериментальних майданчиків у закладах дошкільної освіти; науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня 
на базі 37 закладів освіти за актуальною проблематикою. 

У міжкурсовому періоді для педагогчних працівників усіх категорій до науково-методичної роботи залучені близько 3-х тисяч педагогічних праців-
ників області всіх категорій, для яких проведені понад 250 заходів. Викладачі та методисти реалізували 19 проектів професійного розвитку, сертифікати 
отримали 399 педагогічних працівників.

Протягом року проведені заходи щодо реалізації державних та регіональних освітніх програм, спрямованих на забезпечення гарантованого доступу 
до якісної освіти.

У 2018 році Центр моніторингу якості освіти та ЗНО провів 5 регіональних моніторингових досліджень. Педагогічні працівники й учні ЗЗСО протя-
гом року брали участь у міжнародному дослідженні PISA та 3-х усеукраїнських моніторингових дослідженнях. 

Забезпечене проходження зовнішнього незалежного оцінювання в регіоні, на яке зареєструвались 5 880 випускників, з яких 5 295 – випускники цього 
року, 585 – минулих років. Усього в області проведено 16 513 тестувань. 

У 2018 році проведені різні за форматом професійні конкурсні змагання педпрацівників регіону («Учитель року», «Джерело творчості», «Творчий учи-
тель – обдарований учень», «Українознавчі пріоритети навчально-виховного процесу» тощо), у яких брали участь понад 500 учасників – учителів за-
кладів позашкільної та загальної середньої освіти.

Інститут здійснює й координує роботу щодо проведення І–ІV етапів Усеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (учасниками є по-
над 52 тисячі учнів 7–11 класів) та міжнародних, усеукраїнських і 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 організа-
ціями. У регіоні реалізується 29 міжнародних проектів.

Освітньо-інформаційний простір інституту сьогодні представляє освітній портал ЛуганськогоОІППО www.loippo.edu.ua. Видавнича діяльність ін-
ституту у 2018 році представлена науково-методичним журналом «Освіта на Луганщині» й публікаціями матеріалів наукового, науково-методичного та 
практичного спрямування. 

Результати інноваційної діяльності закладу в галузі післядипломної педагогічної освіти у 2018 році представлені на IX Міжнародній виставці «Су-
часні заклади освіти» й X Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті». Інститут отримав Гран-прі з присвоєнням почесного звання «Лідер 
міжнародної діяльності» та дві золоті медалі в конкурсах з тематичних номінацій. У 2018 році до участі в освітніх виставках були залучені 140 закладів 
освіти Луганської області. 
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Основними завданнями Департаменту освіти і  науки Луганської обласної державної адміністрації, місцевих органів управління освітою, 
освітніх закладів різних рівнів, типів та форм власності на 2019 рік визначені:

1. Імплементація Закону України «Про освіту» в закладах освіти області.
2. Упровадження Концепції Нової української школи.
3. Забезпечення якості й доступності освіти. 
4. Розширення мережі закладів дошкільної освіти з метою забезпечення рівного доступу дітей-переселенців до дошкільної освіти.
5. Оптимізація мережі закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.
6. Розширення мережі опорних закладів освіти в сільських районах області.
7. Забезпечення шкільними автобусами для підвезення учнів сільської місцевості до міст навчання та додому.
8. Реалізація регіональної цільової Програми «Освіта Луганщини. 2017–2020 роки».
9. Реалізація ІІ етапу Регіонального плану заходів щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2018–2026 роки.
10. Організація відпочинку й оздоровлення вихованців закладів освіти обласної комунальної власності за кордоном.
11. Забезпечення належних умов для утримання, навчання, виховання та соціальної адаптації дітей, які потребують особливої педагогічної уваги.
12. Відновлення матеріально-технічної бази переміщених закладів вищої освіти І–ІV рівнів акредитації.
13. Забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил безпечної життєдіяльності. Охорона здоров’я 

і життя дітей та підлітків, педагогічних та наукових працівників.
14. Удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів, подальше підвищення їхньої кваліфікації з використанням інноваційних технологій. 

Поліпшення роботи з кадровим резервом.
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 закладів вищої освіти 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 закладів вищої освіти з міжнародними організаціями, професійними об’єднаннями й асоціаціями роботодавців 

щодо поширення та 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 стан реалізації освітніх реформ у Луганській області вересень Стецюк Ю. 

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. Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» лютий Стецюк Ю.,
Ткачова Т.

2. Про результати проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року в Луганській області жовтень Стецюк Ю.,
Ткачова Т.

3. 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.,
Ткачова Т.

4. Про передачу в оренду рухомого та нерухомого майна закладів освіти обласної комунальної власності протягом року Стецюк Ю.,
Ткачова Т.

5. 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.,
Ткачова Т.

6. Про призначення та звільнення керівників закладів обласного підпорядкування протягом року Стецюк Ю.,
Ткачова Т.
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IІІ. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД КОЛЕГІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ

№ 
з/п Зміст роботи Термін Відповідальні

1. Про підсумки роботи закладів освіти у 2018 році та завдання із забезпечення рівного доступу до якісної 
освіти у 2019 році

лютий Стецюк Ю.,
Ткачова Т.

2. Упровадження Закону України «Про освіту» в закладах освіти мм. Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне квітень Стецюк Ю.,
Ткачова Т.

3. Про підготовку навчальних закладів області до нового 2019–2020 навчального року та роботи 
в осінньо-зимовий період.

серпень Стецюк Ю.,
Ткачова Т.

4. Про стан виконання заходів Регіональної цільової програми національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2018–2020 роки

жовтень Стецюк Ю.,
Ткачова Т.

5. Про роботу закладів професійної (професійно-технічної) освіти з питання підготовки робітничих 
кадрів для галузей економіки області

листопад Стецюк Ю.,
Ткачова Т.

6. Упровадження Закону України «Про освіту» в освітніх закладах Біловодської, Білокуракинської, 
Новопськовської селищних радах

листопад Стецюк Ю.,
Ткачова Т.
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ІV. ОБЛАСНІ ЗАХОДИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ, ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

№ 
з/п Зміст роботи Термін Відповідальні

I квартал
1. Реалізація спільного проекту з ЮНІСЕФ «Безпечна і дружня до дитини школа» (відповідно до 

листів МОН України від 04.04.2018 № 1/9-204, від 29.12.2018 № 1/9-789)
протягом 
року

Управління освіти та науки 

2. Спільні семінари з Луганським відокремленим підрозділом Установи «Центр розвитку 
місцевого самоврядування» з актуальних питань реформування освітньої галузі в умовах 
децентралізації

протягом 
року

Управління освіти та науки 

3. Спільні заходи з Луганським регіональним відділенням Всеукранської асоціації органів 
місцевого самоврядування «Асоціація міст України»

протягом 
року

Управління освіти та науки 

4. Конкурс проектів освітнього обміну між Луганською та Львівською областями, на реалізацію 
яких виділяються кошти з обласного бюджету

протягом 
року

Управління освіти та науки 

5. Нарада з відповідальними за роботу музеїв при закладах освіти (представники міських, 
районних, ОТГ відділів (управлінь) освіти)

січень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)

6. Відбірковий та фінальний етапи обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 
2019» (номінації «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французька мова», «Географія», 
«Учитель інклюзивного класу»)

січень –
лютий

ЛОІППО

7. Реалізація ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня 
за темою «Організація професійного навчання учнівської молоді й дорослих, які проживають 
на тимчасово окупованій території та в населених пунктах на лінії зіткнення, з використанням 
технології дистанційного навчання» на базі НМЦ ПТО в Луганській області та Золотівського 
професійного ліцею (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2018 № 1042) 

січень –
протягом 
року

Відділ професійної освіти 
та науки,
НМЦ ПТО

8. Здійснення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня «Врахування 
регіонального аспекту при моделюванні цілісної системи освітнього процесу з національно-
патріотичного виховання в ЗП(ПТ)О» (на базі Старобільського відділення ВП «Регіональний 
центр професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»)

січень –
протягом 
року

Відділ професійної освіти 
та науки,
НМЦ ПТО

9. Організація та проведення тренінгів з національно-патріотичного виховання для педагогічних 
працівників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти «Я люблю 
Україну» (спільно з Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти)

січень –
протягом 
року

ЛОІППО,
НМЦ ПТО
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10. Організація та проведення тренінгів з національно-патріотичного виховання для педагогічних 
працівників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти «Я люблю 
Україну» (спільно з Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти)

січень –
протягом 
року

ЛОІППО, НМЦ ПТО

11. Цільові семінари щодо вивчення новітніх виробничих технологій з професій «Кухар», 
«Перукар (перукар-модельєр)», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», 
«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»

січень –
протягом 
року

НМЦ ПТО

12. Участь у роботі обласних та всеукраїнських творчих груп щодо розробки й оновлення змісту 
СП(ПТ)О з професій, визначених МОН України

січень –
протягом 
року

Відділ професійної освіти 
та науки, НМЦ ПТО

13. Робота творчої групи щодо апробації та впровадження СП(ПТ)О, розроблених у 2018 році, 
у закладах П(ПТ)О області з професій:
7212 Електрогазозварник;
7136 Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування

січень –
протягом 
року

Відділ професійної освіти 
та науки, НМЦ ПТО

14. Огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет з предмета «Електротехніка» січень –
протягом 
року

НМЦ ПТО

15. Обласний семінар-практикум з техніки спортивного туризму для організаторів, керівників 
гуртків та суддів туристських змагань з учнівською та студентською молоддю (у закритих 
приміщеннях)

лютий Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)

16. Обласний семінар-практикум з керівниками команд-роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

лютий Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)

17. Обласний етап міжнародного конкурсу для вчителів «Українознавчі пріоритети навчально-
виховного процесу»

лютий ЛОІППО

18. Колегія Департаменту освіти і науки за підсумками 2018 року лютий Відділ дошкільної та загальної 
середньої освіти

19. 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

20. Усеукраїнський вебінар «Сучасні виклики та підходи на шляху створення електронних 
освітніх ресурсів»

лютий Відділ професійної освіти та 
науки, НМЦ ПТО

21. Участь у всеукраїнському семінарі-практикумі для керівників гуртків військово-
патріотичного напряму

лютий –
березень

Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)
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22. Участь у всеукраїнському семінарі з підготовки та підвищення кваліфікації суддів зі 
спортивного (пішохідного) туризму

лютий –
березень

Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)

23. Школа прогресивного, інноваційного педагогічного й виробничого досвіду та новітніх 
педагогічних технологій «Створення в здобувачів П(ПТ)О цілісного уявлення про 
навколишній світ через використання міжпредметних зв’язків на уроках фізики із 
застосуванням цифрових вимірювальних комплексів»

лютий –
квітень

НМЦ ПТО

24. Школа прогресивного, інноваційного педагогічного й виробничого досвіду та новітніх 
педагогічних технологій «Використання інтернет-платформи Moodle для створення 
персоналізованого навчального середовища»

лютий –
грудень

НМЦ ПТО

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

лютий –
серпень

Відділ дошкільної та загальної 
середньої освіти

26. 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

27. Обласний форум освітян Луганщини березень Управління освіти та науки, ЛОІППО
28. Засідання навчально-методичної ради «Організаційно-педагогічні засади формування 

позитивного іміджу закладу професійної (професійно-технічної) освіти в конкурентному 
інноваційному просторі»

березень Відділ професійної освіти 
та науки, 
НМЦ ПТО

29. Обласні педагогічні читання «Сучасне бачення творчої спадщини Т. Шевченка як засіб 
формування громадянських компетентностей у здобувачів П(ПТ)О (до 205-ї річниці від дня 
народження митця)»

березень Відділ професійної освіти 
та науки,
НМЦ ПТО

30. Семінар-практикум «Удосконалення самопрезентації педагогічних працівників через 
співпрацю з професійними виданнями» 

березень НМЦ ПТО

31. Семінар-практикум «Ефективність упровадження й використання інтерактивних комплексів 
на уроках фізики, української мови і літератури в закладах П(ПТ)О»

березень НМЦ ПТО

32. Семінар-практикум «Створення персоналізованого освітнього середовища об’єднання 
педагогів, здобувачів освіти та адміністраторів (на платформі Moodle)»

березень НМЦ ПТО

33. Проведення майстер-класів «Виготовлення декоративної композиції з використанням шпалер 
у форматі 3D», «Проектування колекції та модного стилю» у межах участі в Х Міжнародній 
виставці «Сучасні заклади освіти – 2019» (м. Київ)

березень НМЦ ПТО

34. Круглий стіл за участю голови обласної державної адміністрації – керівника військово-
цивільної адміністрації, педагогічних працівників, які мають звання та державні нагороди, 
відзнаки, «Змінам в освіті Луганщини бути»

березень Відділ дошкільної та загальної 
середньої освіти, відділ 
професійної освіти та науки
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35. Школа прогресивного, інноваційного педагогічного й виробничого досвіду «Впровадження 
сучасних виробничих технологій у кондитерському мистецтві»

березень –
листопад

НМЦ ПТО

36. Школа прогресивного, інноваційного педагогічного й виробничого досвіду «Розробка 
та впровадження в освітній процес аграрних ЗП(ПТ)О електронного практикуму з предмета 
«Система технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки»

березень –
листопад

НМЦ ПТО

37. Обласний семінар-практикум з підготовки керівників туристських спортивних походів 
(І–ІІ категорій складності)

березень – 
жовтень

Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)

38. Засідання обласного штабу з підготовки та проведення ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військо-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

березень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)

39. Участь у семінарах-практикумах у межах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – членів МАН України за науковими відділеннями

березень –
квітень (за 
окремим 
графіком)

Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(КЗ «ЛОМАНУМ»)

II квартал
40. «Фестиваль думок» у закладах освіти Новоайдарського району квітень Управління освіти та науки, 

Благодійний фонд «Восток-SОS»
41. Семінар-практикум для керівників закладів позашкільної освіти «Іноваційні підходи 

до освітнього процесу в Старобільському районному Будинку творчості дітей та юнацтва» 
на базі Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва 
Старобільської районної ради Луганської області 

квітень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів

42. Семінар-нарада з підготовки обласних змагань юних рятувальників «Школа безпеки» 
серед учнівської молоді Луганської області

квітень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)

43. Фінал усеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» квітень Відділ дошкільної та загальної 
середньої освіти

44. Проведення конкурсу освітніх обмінів між закладами загальної середньої освіти 
Львівської та Луганської областей у межах статті «Реалізація спільних проектів між закладами 
освіти Луганської та Львівської областей у межах проекту «Змінимо країну разом»

квітень Відділ дошкільної та загальної 
середньої освіти

45. Обласний конкурс на кращий педагогічний проект серед викладачів предмета 
«Агротехнології»

квітень НМЦ ПТО
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46. Усеукраїнська науково-практична конференція з військово-патріотичного виховання 
(м. Кремінна)

квітень Управління освіти та науки, 
ЛОІППО

47. Усеукраїнський семінар «Надання соціально-педагогічної допомоги учасникам освітнього 
процесу, що опинились у складних життєвих обставинах унаслідок військового конфлікту» 
спільно з Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної 
роботи НАПН України для закладів – учасників дослідно-експериментальної роботи та 
працівників психологічної служби системи освіти

квітень ЛОІППО

48. Семінар-практикум «Оновлення змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників 
у сучасних умовах» 

квітень НМЦ ПТО

49. Семінар-практикум «Розвиток професійної компетентності педагога – шлях до підвищення 
якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників»

квітень НМЦ ПТО

50. Участь у семінарі для методистів, завідувачів відділів екології «Освіта для збалансованого 
розвитку» (м. Київ, НЕНЦУМ)

квітень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

51. Участь у педагогічному практикумі «Світ творчості» для директорів обласних еколого-
натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) (м. Кропивницький)

квітень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

52. Проведення конкурсу освітнього обміну між Львіською та Луганською областями, на реалізацію 
яких виділяються кошти з обласного бюджету в межах проекту «Змінимо країну разом»

квітень –
червень 

Відділ дошкільної та загальної 
середньої освіти

53. Щорічний обласний профорієнтаційний конкурс «Вернісаж професій» квітень –
червень

Відділ професійної освіти 
та науки, НМЦ ПТО

54. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок 
фізичної культури з елементами футболу»

травень ЛОІППО

55. Зустріч керівництва області з педпрацівниками, які підготували переможців усеукраїнських 
учнівських олімпіад, конкурсів та турнірів

травень Управління освіти та науки, 
ЛОІППО, ЛОМАНУМ, 
ЛОЦДЮТК

56. Семінар-практикум «Запровадження універсальної десяткової класифікації (УДК) у практику 
роботи бібліотек закладів П(ПТ)О області»

травень НМЦ ПТО

57. Семінар-практикум щодо роботи Біловодської районної філії Луганської обласної малої академії 
наук учнівської молоді та підсумки проведення обласного й участі у Всеукраїнському конкурсі-
захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України за науковими відділеннями

травень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(КЗ «ЛОМАНУМ»)
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58. Участь у семінарі-практикумі методистів наукового відділення наук про Землю обласних 
малих академій наук учнівської молоді (м. Херсон)

травень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(КЗ «ЛОМАНУМ»)

59. Участь у семінарі-практикумі для заступників директорів обласних еколого-натуралістичних 
центрів (станцій юних натуралістів) «Формування ключових компетентностей вихованців творчих 
учнівських об’єднань еколого-натуралістичного напряму закладів позашкільної освіти» (м. Львів).

травень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

60. Обласний семінар «Сучасний стан, проблеми та освновні завдання щодо організації 
та розвитку еколого-натуралістичної роботи з учнівською молоддю з використанням 
інноваційних підходів та з урахуванням особливостей Луганської області, запитів учнівської 
молоді та місцевих громад на відповідний вид діяльності» для організаторів (координаторів) 
позашкільної роботи з учнівською молоддю за еколого-натуралістичним напрямом 
позашкільної освіти і виховання (м. Сєвєродонецьк).

травень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

61. Участь у семінарі методистів наукових відділень суспільно-гуманітарного профілю обласних 
малих академій наук учнівської молоді (м. Київ)

травень –
червень

Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(КЗ «ЛОМАНУМ») 

62. Участь у навчальному семінарі з підготовки суддів усеукраїнських конкурсів та змагань, 
організаторів роботи таборової старшини та впорядників Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військо-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

травень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)

63. Обласний семінар-нарада з організаторами І, ІІ етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військо-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») з питань організації та проведення обласного 
етапу Гри у 2019 році

травень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)

64. Засідання обласного штабу з підготовки та проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військо-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

травень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)

65. Участь в організації та проведенні обласного туристсько-спортивного зльоту-змагань 
серед працівників освіти Луганської області (спільно з Луганською обласною організацією 
Профспілки працівників освіти і науки України)

червень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)

66. Нарада з 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
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67. Участь у семінарі-нараді для директорів обласних екологонатуралістичних центрів 
(станцій юних натуралістів): «Формування базових компетентностей особистості засобами 
агробіологічної освіти» (м. Чернигів)

червень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

68. Участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі «Актуальні питання екологічної освіти 
в системі позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю в промислово 
навантажених регіонах України» для завідувачів відділів (методистів) екології обласних 
закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю (м. Дніпро)

червень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

69. Засідання навчально-методичної ради «Вдосконалення механізму співпраці з роботодавцями 
щодо впровадження елементів дуальної форми навчання»

червень Відділ професійної освіти 
та науки,
НМЦ ПТО

70. 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
71. Засідання обласного штабу з підготовки та проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військо-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
липень Відділ позашкільної освіти, 

виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)

72. Участь у навчальному семінарі для директорів обласних еколого-натуралістичних центрів 
(станцій юних натуралістів) «Поліське коло» (м. Рівне, м. Луцьк, Республіка Польща, 
Республіка Білорусь)

липень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

73. Участь у Всеукраїнській серпневій конференції «Педагогічний пошук – 2019» для 
методистів, керівників творчих учнівських об’єднань біологічного, 
еколого-натуралістичного напряму, учителів біології (м. Київ, НЕНЦУМ)

серпень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

74. Обласний семінар-практикум «Наметове таборування як підсумкова форма в процесі навчання, 
виховання та розвитку учасників Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»)» в межах програми «Проекти професійного розвитку» Луганського ОІППО  
для керівників гуртків туристсько-краєзнавчого та національно-патріотичного профілю

серпень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)

75. Наукова школа для педагогічних працівників на базі Європейської організації ядерних 
досліджень «ЦЕРН» (м. Женева)

серпень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(КЗ «ЛОМАНУМ»)

76. Обласна серпнева науково-практична конференція педпрацівників «Освіта на Луганщині: 
стан, проблеми, перспективи»

серпень Управління освіти та науки, 
ЛОІППО
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77. Нарада для методистів та керівників методичних об’єднань учителів щодо проведення 
конкурсів фахової майстерності 

вересень ЛОІППО

78. Усеукраїнський день Дошкілля вересень Відділ дошкільної та загальної 
середньої освіти

79. 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

80. Засідання навчально-методичної ради «Реалізація нових освітніх стандартів з метою 
формування демократичних компетентностей, ціннісних орієнтирів соціально адаптованої, 
гармонійно розвиненої особистості»

вересень Відділ професійної освіти 
та науки,
НМЦ ПТО

81. Семінар-практикум «Особливості підготовки здобувачів П(ПТ)О до зовнішнього 
незалежного оцінювання у 2020 році»

вересень НМЦ ПТО

82. Участь у семінарі-практикумі для педагогічних працівників обласних малих академій наук 
учнівської молоді – координаторів конкурсів «МАН-Юніор» і «МАН-Юніор Дослідник» 
(м. Київ)

вересень –
жовтень

Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(КЗ «ЛОМАНУМ»)

83. Обласний огляд-конкурс бібліотек закладів професійної (професійно-технічної) освіти вересень –
листопад

НМЦ ПТО

84. Обласний огляд-конкурс на кращий та інформативний веб-сайт ЗП(ПТ)О вересень –
грудень

НМЦ ПТО

IV квартал
85. Урочистості з нагоди святкування Дня працівника освіти жовтень Управління освіти та науки, 

ЛОІІППО
86. Усеукраїнська науково-практична конференція «Регіональна система розвитку 

післядипломної педагогічної освіти: виклики та сучасні рішення»
жовтень ЛОІІППО

87. Обласний форум освітян Луганщини жовтень ДОН, ЛОІІППО
88. Проведення І туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» жовтень ЛОІППО
89. Усеукраїнський конкурс фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник» жовтень ЛОІППО
90. Дискусійна платформа «Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності 

педагогів через функціонування школи ІТ-компетентності»
жовтень Відділ професійної освіти 

та науки, НМЦ ПТО
91. Проведення майстер-класу «Виготовлення 3D-желе» у межах участі в ХІ Міжнародній 

виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2019» (м. Київ)
жовтень НМЦ ПТО
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92. Семінар-практикум «Оновлення змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників 
у сучасних умовах»

жовтень НМЦ ПТО

93. Семінар-практикум «Розвиток професійної компетентності педагога – шлях до підвищення 
якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників» 

жовтень НМЦ ПТО

94. Усеукраїнський вебінар «Громадська платформа «Реалії війни на Сході України». Сучасний 
аспект соціального проекту пошуково-дослідницького характеру щодо висвітлення війни на 
Сході України (АТО/ООС) з метою вшанування подвигу захисників незалежності України як 
засобу формування громадянської та патріотичної компетентностей здобувачів освіти»

жовтень Відділ професійної освіти 
та науки, НМЦ ПТО

95. Сприяння проведенню Всеукраїнського семінару-практикуму для директорів районних 
і міських центрів туризму та краєзнавства учнівської молоді, станцій юних туристів 
(організатор – Центр туризму краєзнавства спорту та екскурсій Сєвєродонецької міської ради)

жовтень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)

96. Обласний семінар-практикум для керівників музеїв при закладах освіти жовтень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)

97. Участь у Всеукраїнській школі методиста позашкільного навчального закладу (м. Київ, 
НЕНЦУМ). 
Відділення: 
- методичне; 
- садівниче; 
- квітково-декоративне

жовтень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

98. Обласний семінар «Організація роботи творчих учнівських об’єднань біологічного, 
еколого-натуралістичного, сільськогосподарського та лісогосподарського спрямування; 
екологічної просвіти й виховання на базі різних типів закладів освіти. Програмно-методичне 
забезпечення їхньої роботи. Співпраця з державними, громадськими та міжнародними 
організаціями і фундаціями екологічного та соціального спрямування» для організаторів 
(координаторів) позашкільної роботи з учнівською молоддю за еколого-натуралістичним 
напрямом позашкільної освіти й виховання (м. Сєвєродонецьк)

жовтень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

99. Участь у курсах підвищення кваліфікації (очно-дистанційні) заступників директорів та 
методистів закладів позашкільної освіти на базі Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді МОН України (відповідно до поданих заявок) (м. Київ, НЕНЦУМ, 
кафедра позашкільної освіти)

жовтень –
листопад

Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»
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100. Участь у всеукраїнському Форумі патріотичних справ «Ми – українці!» жовтень –
грудень

Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)

101. Засідання обласного штабу з підготовки та проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військо-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

жовтень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)

102. Обласний семінар-практикум керівників, методистів, педагогів наукових товариств учнів та 
філій Луганської обласної малої академії наук учнівської молоді в м. Кремінній 

жовтень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(КЗ «ЛОМАНУМ»)

103. Участь у семінарі-практикумі методистів наукових відділень філософії та суспільствознавства 
обласних малих академій наук учнівської молоді (м. Біла Церква)

жовтень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(КЗ «ЛОМАНУМ»)

104. Участь у семінарі-практикумі методистів наукового відділення технічних наук обласних 
малих академій наук учнівської молоді (м. Полтава)

жовтень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(КЗ «ЛОМАНУМ»)

105. Семінар-практикум «Здоров’язбережувальне освітнє середовище як умова якісної організації 
освітнього процесу закладу» для керівників закладів освіти обласної комунальної власності 
на базі Гірської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату

жовтень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів

106. Участь у семінарі методистів наукового відділення про Землю МАН України обласних малих 
академій наук учнівської молоді (м. Київ)

листопад Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(КЗ «ЛОМАНУМ»)

107. Обласний семінар міських та районних координаторів Міжнародного математичного 
конкурсу «Кенгуру – 2019», Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня – 2019», 
Всеукраїнського історичного інтерактивного конкурсу «Лелека – 2019»

листопад Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(КЗ «ЛОМАНУМ»)

108. Усеукраїнський вебінар «Використання технології дистанційного навчання для опанування 
професійними компетенціями з робітничих професій»

листопад Відділ професійної освіти 
та науки, НМЦ ПТО

109. Семінар-практикум «Забезпечення супроводу веб-сайтів ЗП(ПТ)О та їхня інформаційна 
наповнюваність»

листопад НМЦ ПТО

110. Семінар-практикум «Індивідуально-диференційований підхід як важливий компонент 
фізичного виховання учнів та організації заходів з військово-патріотичного виховання»

листопад НМЦ ПТО

111. Усеукраїнська науково-практична конференція «Виховання патріотизму дітей та учнівської 
молоді в українських реаліях: регіональний аспект»

листопад ЛОІППО 
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112. 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

113. Засідання навчально-методичної ради «Досвід і проблеми компетентнісного підходу 
підготовки кваліфікованих робітників в умовах реформаційних змін»

грудень Відділ професійної освіти та 
науки, НМЦ ПТО

114. Обласна науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення розвитку 
професійного навчання: результати і перспективи»

грудень Відділ професійної освіти та 
науки, НМЦ ПТО

115. Усеукраїнський вебінар «Інформаційно-аналітичний моніторинг ЗП(ПТ)О» грудень Відділ професійної освіти та 
науки, НМЦ ПТО

116. Участь у семінарі методистів наукового відділення технічних наук обласних малих академій 
наук учнівської молоді (м. Київ)

грудень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(КЗ «ЛОМАНУМ»)

117. Участь у навчальних тренінгах для педагогічних працівників обласних малих академій 
наук учнівської молоді в межах Міжнародної освітньої програми «Destination Imagination» 
(м. Київ)

протягом 
року

Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(КЗ «ЛОМАНУМ»)

118. Участь у циклі навчальних заходів (семінари-практикуми, тренінги, майстер-класи) у межах 
Всеукраїнського науково-освітнього проекту «Впровадження інноваційних освітніх 
технологій у системі МАН України» (м. Київ)

протягом 
року

Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(КЗ «ЛОМАНУМ»)

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

Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

120. Участь у відкритому рейтингу якості позашкільної освіти «Золота когорта 
позашкільників»

протягом 
року

Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

121. 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»

122. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Цікава школа» протягом 
року

Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

123. 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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124. 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»

125. Участь у семінарах-тренінгах для керівників гуртків військово-патріотичного напряму 
та відповідальних за національно-патріотичне виховання в закладах позашкільної освіти 
з підготовки тренерів «Школи виховників джур Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)»

протягом 
року (за 
окремим 
графіком)

Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)

126. Участь у всеукраїнському семінарі для керівників гуртків історичного краєзнавства, 
завідувачів військово-історичних музеїв закладів освіти, інститутів післядипломної 
педагогічної освіти

протягом 
року (за 
окремим 
графіком)

Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)
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V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА З КЕРІВНИМИ КАДРАМИ ОСВІТИ

№ 
з/п Зміст роботи Термін Відповідальні

І квартал
1. Організація навчальних сесій в «Міжнародній зеленій школі» за інноваційною програмою 

Фонду LETS OPEN GREEN STrEAM
протягом 
року 

Управління освітита науки,
Фонд «Відкрита політика»

2. Нарада для керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з питання 
прийняття в спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст Луганської області 
цілісних майнових комплексів закладів освіти

січень Відділ професійної освіти та науки

3. Вебінар «Про поточні питання діяльності ЗП(ПТ)О та особливості організації навчально-
виробничого процесу» для керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 
заступників керівників, педагогічних працівників 

січень –
щомісяця

Відділ професійної освіти 
та науки,
НМЦ ПТО

4. Проведення нарад 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

5. Участь у всеукраїнському семінарі-практикумі для завідувачів відділів, методистів обласних 
та Київського міського центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, станцій юних 
туристів, відповідальних за організацію музейної роботи в закладах освіти

лютий Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(ЛОЦДЮТК)

6. Обласний науково-практичний семінар «Діловодство в закладах загальної середньої освіти» 
для керівників об’єднаних територіальних громад, керівників опорних закладів освіти 

лютий ЛОІППО

7. Семінар-тренінг «Сучасні технології формування підприємницької компетентності керівника 
закладу освіти» для керівників закладів позашкільної освіти й закладів обласного підпорядкування

лютий ЛОІППО

8. Проект професійного розвитку «Соціальне партнерство в умовах державно-громадського 
управління закладом освіти» для керівників закладів загальної середньої освіти

лютий –
квітень

ЛОІППО

9. Проект професійного розвитку «Фасилітація як ефективний інструмент управління 
соціальними групами» для керівників і вихователів-методистів закладів дошкільної освіти

лютий –
травень

ЛОІППО

10. Репрезентація досвіду роботи керівників закладів освіти Луганської області на 
Х Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2019» 

березень ЛОІППО

11. Дискусійна панель для заступників директорів з навчально-виробничої роботи «Особливості 
формування професійних компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників»

березень НМЦ ПТО

12. Семінар-практикум «Особливості замовлення документів державного зразка у 2019 році» для 
відповідальних за замовлення документів про освіту державного зразка для випускників ЗП(ПТ)О

березень Відділ професійної освіти 
та науки, НМЦ ПТО
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ІІ квартал
13. Обласний науково-практичний семінар «Медіаосвіта як складник професійної 

компетентності педагога» для керівників закладів загальної середньої освіти
квітень ЛОІППО

14. Проведення нарад з директорами закладів освіти обласної комунальної власності з питань 
нормативно-правових актів в галузі освітньої діяльності

квітень Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти

15. Обласний науково-практичний семінар «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді 
в закладі позашкільної освіти» для методистів та керівників закладів позашкільної освіти

травень ЛОІППО

16. Обласний науково-практичний семінар «Демократичні цінності як основа управлінської 
діяльності керівника закладу освіти» для керівників районних (міських) методичних 
кабінетів (центрів), керівників опорних закладів освіти 

червень ЛОІППО

17. Проведення нарад з директорами закладів освіти обласної комунальної власності 
щодо впровадження прогресивних енергозбережувальних технологій, технічних досягнень 
у галузі енергомодернізації

червень Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти

18. Засідання обласного методичного об’єднання методистів ЗП(ПТ)О «Репрезентація кращого 
досвіду роботи методичних комісій викладачів загальнопрофесійної та професійно-
теоретичної підготовки ЗП(ПТ)О»

червень НМЦ ПТО

19. Семінар-практикум «Використання активних методів виховання в освітньому процесі 
ЗП(ПТ)О» для заступників директорів з навчально-виховної роботи

червень НМЦ ПТО

20. Круглий стіл для керівників ЗП(ПТ)О та заступників керівників за підсумками участі 
в усеукраїнських конкурсах фахової майстерності з професій «Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва», «Кухар», «Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування», «Офіціант», «Маляр» та Всеукраїнському конкурсі 
професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE»

червень, 
листопад

НМЦ ПТО

ІІІ квартал
21. 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

22. Обласний науково-методичний семінар «Організація дослідно-експериментальної роботи 
в закладі дошкільної освіти» для керівників закладів дошкільної освіти

вересень ЛОІППО

23. Круглий стіл «Формування моральних ціннісних орієнтацій в учнівської молоді в умовах 
Нової української школи» для керівників закладів загальної середньої освіти

вересень ЛОІППО
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24. Інструктивно-методична нарада «Організація планування та методичного супроводу 
освітньої діяльності ЗП(ПТ)О у 2019/2020 навчальному році відповідно до нових 
нормативних документів» для заступників директорів з навчально-виробничої, навчально-
виховної роботи, методистів та старших майстрів

вересень Відділ професійної освіти 
та науки, НМЦ ПТО

25. 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

26. Участь у семінарі практикумі для керівників обласних малих академій наук учнівської молоді 
(Естонська республіка, Фінляндська республіка)

вересень –
жовтень

Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(КЗ «ЛОМАНУМ»)

27. Участь у семінарі-практикумі керівників територіальних відділень МАН України (м. Київ) жовтень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів 
(КЗ «ЛОМАНУМ»)

ІV квартал
28. Майстер-клас «Ефективні форми методичної роботи з підвищення професіоналізму 

педагогів ЗЗСО» для заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної 
середньої освіти

жовтень ЛОІППО

29. Репрезентація досвіду роботи керівників закладів освіти Луганської області на ХІ 
Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2019» 

жовтень ЛОІППО

30. Обласний науково-практичний семінар для директорів ЗП(ПТ)О та заступників директорів 
з навчально-виробничої роботи «Модель сучасного закладу професійної (професійно-
технічної) освіти – відкрита освітня система»

жовтень НМЦ ПТО

31. Інформаційно-методична нарада для заступників директорів з навчальної роботи, 
навчально-виробничої роботи, викладачів загальноосвітньої підготовки ЗП(ПТ)О 
«Результати ЗНО – 2019. Підготовка до ЗНО – 2020»

листопад –
грудень

Відділ професійної освіти 
та науки, НМЦ ПТО

32. Засідання обласного методичного об’єднання старших майстрів «Створення умов для 
ефективного навчально-виробничого процесу в навчально-практичних центрах»

листопад НМЦ ПТО

33. Круглий стіл «Створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО» для 
керівників ЗЗСО, керівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів)

листопад ЛОІППО

34. Обласний науково-методичний семінар «Сучасні технології ціннісно орієнтованого 
виховання як підґрунтя формування просоціальної поведінки дошкільників» для керівників 
закладів дошкільної освіти

листопад ЛОІППО
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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 благодійна допомога, 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 підготовки документів для передачі з державної в комунальну власність 
майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти І–ІІ 
рівнів акредитації:

• Сватівський професійний аграрний ліцей
• Марківський професійний аграрний ліцей
• Новопсковський професійний агарний ліцей
• Новоайдарський професійний аграрний ліцей
• Біловодський професійний агарний ліцей
• Рубіжанський професійний хіміко-технологічний ліцей
• Щастинський професійний ліцей
• Привільський професійний ліцей
• Лисичанський професійний торгово-кулінарний ліцей
• Вище професійне училище № 94
• Попаснянський професійний ліцей залізничного транспорту
• Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж
• ДВНЗ «Лисичанський нафтохімічний технікум»
• Рубіжанський індустріально-педагогічний коледж

протягом 
року, 2 рази 
на місяць

Відділ професійної освіти 
та науки

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»
• Рубіжанський професійний хіміко-технологічний ліцей

червень – 
липень

Відділ професійної освіти та 
науки
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4. Моніторинг роботи навчально практичних центрів, які функціонують у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти:

• Вище професійне училище № 94
• Привільський професійний ліцей
• Рубіжанський професійний хіміко-технологічний ліцей
• Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей

ІІ півріччя Відділ професійної освіти 
та науки

5. Проведення моніторингових досліджень засобами електронного програмного комплексу 
«Універсальна система моніторингу діяльності навчального закладу» за напрямами:

• 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 у 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 у 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

6. Моніторинг готовності закладів освіти обласної комунальної власності до нового навчального 
року, до опалювального сезону за наслідками проведення поточних і капітальних ремонтів, 
придбання обладнання та інших закупівель

серпень Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти



32

7. Вивчення стану матеріально-технічної бази закладів обласної комунальної власності з метою 
підготовки проведення поточних та капітальних ремонтних робіт в наступному бюджетному 
році; надання пропозицій, які направлені на розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази 
закладів 

вересень –
грудень

Відділ по централізованому 
господарчому 
обслуговуванню закладів 
освіти

8. 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 
з графіком 
протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуван-
ню закладів освіти

9. Вивчення технічного стану технологічного обладнання в закладах освіти обласної комунальної 
власності

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому 
обслуговуванню закладів 
освіти

10. 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
Білокуракинська селищна рада квітень
Троїцька селищна рада червень
Новопсковська селищна рада жовтень
м. Лисичанськ листопад
м. Сєвєродонецьк грудень

11. Вивчення стану готовності закладів освіти обласної комунальної власності до нового 
навчального року, до опалювального сезону за наслідками проведення поточних і капітальних 
ремонтів

серпень Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів, Відділ по централі-
зованому господарчому 
обслуговуванню закладів 
освіти

12. Моніторинг здійснення заходів з реалізації ІІ етапу реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей на 2019–2024 роки 

протягом 
року за 
окремим 
графіком

Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів

13. Моніторинг здійснення заходів щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей інтернатних 
закладів освіти 

червень –
вересень

Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів



33

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) І ВИЩОЇ ОСВІТИ

№ 
з/п Зміст роботи Термін Відповідальні

1. Проведення нарад з директорами та головними бухгалтерами закладів освіти обласного 
підпорядкування

щомісяця Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів

2. Надання методичної допомоги закладам освіти обласного підпорядкування з питань організації 
роботи та належного стану функціонування закладів освіти

щомісяця Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів

3. Надання методичної допомоги закладам освіти обласної комунальної власності з питань 
поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів; підготовки до опалювального сезону, 
проведення поточних і капітальних ремонтів; здійснення заходів з енергозбереження та 
енергоефективності, з питань нормативно-правових актів в галузі освіти

протягом 
року 

Відділ по централізованому 
господарчому 
обслуговуванню закладів 
освіти

4. Нарада для представників закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти з питань 
ліцензування освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти

січень Відділ ліцензування, 
атестації та роботи 
з персоналом

5. Підготовка й надання методичних рекомендацій щодо управлінських процесів в освітній 
сфері створених об’єднаних територіальних громад: Красноріченській, Нижньодуванській, 
Привільській селищним радам тощо

І квартал Відділ дошкільної 
та загальної середньої освіти

6. Семінар-практикум для представників місцевих органів управління у сфері освіти, закладів 
освіти з питань заохочення педагогічних працівників

березень Відділ ліцензування, атестації 
та роботи з персоналом

7. Нарада «Про організоване закінчення 2018–2019 навчального року та літню оздоровчу 
кампанію – 2019»

травень Відділ дошкільної 
та загальної середньої освіти
Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів

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

10.  Нарада «Організаційно-методичні аспекти проведення атестації педагогічних працівників 
у 2020 році» для представників місцевих органів управління у сфері освіти, закладів освіти

вересень Відділ ліцензування, 
атестації та роботи 
з персоналом

11. Нарада «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. Проведення співбесід з керівниками закладів освіти обласного підпорядкування, заступниками 
керівників, головними бухгалтерами, головами профспілкових комітетів з актуальних питань 
щодо поліпшення організації освітнього процесу 

двічі на рік Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних 
закладів

14.  Участь у засіданнях Ради ректорів закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації, Ради 
директорів закладів вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації 

протягом 
року 

Відділ професійної освіти та 
науки 

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

16. Надання консультативно-методичної допомоги з питань кадрової роботи, атестації 
педагогічних працівників, заохочення, ліцензування органам управління освітою міських 
рад та райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, закладам освіти обласного 
підпорядкування, вищої, професійної (професійно-технічної) освіти

протягом 
року 

Відділ ліцензування, 
атестації та роботи 
з персоналом

17. 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

18. Вивчення технічного стану технологічного обладнання в закладах освіти обласної комунальної 
власності

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому 
обслуговуванню закладів 
освіти
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VIIІ. КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ

№
з/п Зміст роботи Термін Відповідальні

1. Коригування затверджених асигнувань по загальному та спеціальному фондам по закладах 
професійної (професійно-технічної) та вищої освіти І–ІІ рівня акредитації Луганської 
області

щомісяця Централізована бухгалтерія 
навчальних закладів і установ 
професійно-технічної освіти 
Луганської області

2. Здійснення фінансування закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти І–
ІІ рівня акредитації Луганської області

щомісяця Централізована бухгалтерія 
навчальних закладів і установ 
професійно-технічної освіти 
Луганської області

3. Зведення та надання до Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму ЛОДА 
інформації щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів ProZorro 
закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти І–ІІ рівня акредитації 
Луганської області

щомісяця Централізована бухгалтерія 
навчальних закладів і установ 
професійно-технічної освіти 
Луганської області

4. Узагальнення матеріалів відділів, структурних підрозділів Департаменту про стан 
антикорупційної роботи відповідно до Порядку інформування..., установленого 
Луганською облдержадміністрацією 12.07.2016 № 6/31-3447 

щомісяця Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

5. Забезпечення обліку використання робочого часу працівниками Департаменту, його 
структурними підрозділами, підготовка узагальнювальної інформації та передача її відділу 
фінансового забезпечення Департаменту відповідно до форми П-5, затвердженої наказом 
Державного комітету статистики України від 05.12.2008 № 489 

щомісяця Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

6. Здійснення моніторингу наявності вакантних посад та руху керівного складу закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти й надання цієї інформації до Міністерства 
освіти і науки України

щомісяця Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

7. Унесення змін затверджених асигнувань загального фонду по закладах освіти обласної 
комунальної власності

щомісяця Планово-економічний відділ

8. Унесення змін до затверджених і виділення додаткових асигнувань по загальному та 
спеціальному (бюджет розвитку) фондах по закладах освіти обласної комунальної власності

щокварталу Планово-економічний відділ

9. Зведення щоквартального та річного аналізу виконання бюджету по закладах освіти, які 
фінансуються з обласного бюджету

щокварталу Планово-економічний відділ
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10. 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 

щокварталу Централізована бухгалтерія 
навчальних закладів і установ 
професійно-технічної освіти 
Луганської області

11. 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

12. Аналіз харчування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах 
професійної (професійно-технічної) та вищої освіти І–ІІ рівня акредитації Луганської 
області

щокварталу Централізована бухгалтерія 
навчальних закладів і установ 
професійно-технічної освіти 
Луганської області

13. Підготовка зведених звітів закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти І–
ІІ рівня акредитації Луганської області до Міністерства освіти і науки України 

щокварталу Централізована бухгалтерія 
навчальних закладів і установ 
професійно-технічної освіти 
Луганської області

14. Підготовка зведенного бухгалтерського звіту виконання бюджету по закладах професійної 
(професійно-технічної) та вищої освіти І–ІІ рівня акредитації Луганської області

щокварталу Централізована бухгалтерія 
навчальних закладів і установ 
професійно-технічної освіти 
Луганської області

15. Зведення та аналіз щоквартального та річного використання видатків обласного бюджету 
по закладах освіти, які фінансуються з обласного бюджету

щокварталу Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти

16. 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

17. Контроль за встановленням приладів обліку енергоносіїв у закладах освіти обласної 
комунальної власності

щокварталу Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти

18. Облік та аналіз нещасних випадків у відповідності до нормативних актів щокварталу Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти, Крупенко О.
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19. Аналіз споживання енергоносіїв за 2018 рік. Розробка заходів з енергозбереження 
на 2019 рік

щокварталу Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти

20. 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 їх типу та/або ступеня, реорганізації тощо

щокварталу Відділ дошкільної та загальної 
середньої освіти

21. Підготовка звітної інформації про кількісний склад державних службовців (звіт за формою 
КСДС) згідно з наказом НАДС від 21.10.2016 №223, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 14.11.2016 за № 1477/29607, та надання її ЛОДА

щокварталу Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

22. Здійснення моніторингу реалізації Департаментом державної політики у сфері державної служби 
в частині засад дисциплінарної відповідальності державних службовців, наявності вакантних 
посад та руху кадрів і підготовка цієї інформації для Луганської облдержадміністрації

щокварталу Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

23. Коригування затверджених асигнувань спеціального фонду по закладах освіти обласної 
комунальної власності

щомісячно Планово-економічний відділ

24. Зведення та надання до Департаменту заявок на виділення коштів по закладах освіти 
обласної комунальної власності

щотижнево Планово-економічний відділ

25. Робота з листами та скаргами постійно Планово-економічний відділ
26. Зведення та подання до ГУ ДКСУ у Луганській області фінансової та бухгалтерської 

звітності по Департаменту 
щокварталу Відділ фінансового забезпечення

27. Збір, зведення та подання до ГУ ДКСУ у Луганській області фінансової та бухгалтерської 
звітності по підвідомчих навчальних закладах

щокварталу Відділ фінансового забезпечення

28. Зведення та подання до ГУ ДКСУ у Луганській області звіту за формою № 7м,д «Звіт 
про заборгованість за бюджетними коштами» 

щомісячно Відділ фінансового забезпечення

29. Подання до органу ДФС форм місячної звітності (Звіт про суми нарахованої заробітної 
плати застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску)

щомісячно Відділ фінансового забезпечення

30. Надання до Фонду соціального страхування заяв-розрахунків для надання матеріального 
забезпечення застрахованим особам

за 
необхідності

Відділ фінансового забезпечення

31. 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
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32. Подання до органу ДФС податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 
користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку 

щокварталу Відділ фінансового забезпечення

33. Здійснення банківських операцій, пов’язаних з рухом коштів, розрахунки 
з постачальниками, бюджетом і казначейством

постійно Відділ фінансового забезпечення

34. Нарахування та виплата заробітної плати працівникам Департаменту щомісячно Відділ фінансового забезпечення
35. Оформлення та ведення карток аналітичного обліку отриманих асигнувань, касових 

видатків, фактичних видатків
щомісячно Відділ фінансового забезпечення

36. Складання меморіальних ордерів, ведення головної книги щомісячно Відділ фінансового забезпечення
37. Розробка бюджетного запиту на 2020 рік по Департаменту згідно з дотриманням чинного 

законодавства
III квартал Відділ фінансового забезпечення

38. Коригування та внесення змін до затверджених Кошторисів та планів асигнувань 
загального й спеціального фонду державного бюджету по Департаменту

щомісячно Відділ фінансового забезпечення

39. Робота з листами та скаргами постійно Відділ фінансового забезпечення
40. Проведення нарад з головними бухгалтерами закладів освіти обласної комунальної 

власності з питань бухгалтерського обліку й здачі фінансової та бухгалтерської звітності.
щокварталу Відділ фінансового забезпечення

41. Проведення засідань Регіональної ради професійної освіти Луганської області щокварталу Відділ професійної освіти та науки
42. Визначення потреби Департаменту в підготовці та підвищенні кваліфікації держаних 

службовців, надання пропозицій на 2020 рік
І квартал Відділ ліцензування, атестації та 

роботи з персоналом
43. Моніторинг та оцінка результативності реалізації державної регіональної політики 

у 2018 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

44. Підготовка зведених звітів до Міністерства освіти і науки України з форм: - № 3 (профтех) 
«Про контингент учнів та слухачів ПТНЗ у 2018 році»; - № 4 (профтех) «Про виробничу 
діяльність учбових 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 01.01.2018 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»

січень Відділ професійної освіти та науки

45. Вивчення та аналіз стану виробничої діяльності навчальних господарств закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти аграрного профілю у 2018 році

січень Відділ професійної освіти та науки
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46. Вивчення та аналіз наявності обладнання й сільськогосподарської техніки в закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти області станом на 01.01.2019 р.

січень відділ професійної освіти та науки

47. Прийом від закладів професійної (професійно-технічної) освіти області та формування 
зведених прогнозних обсягів підготовки робітничих кадрів кадрів і фахівців з прийому, 
випуску, середньорічного контингенту та вартісних показників на 2019–2021 роки 

січень Відділ професійної освіти та науки
Централізована бухгалтерія 
навчальних закладів і установ 
професійно-технічної освіти 
Луганської області

48. Статистичний звіт з безпеки життєдіяльності за 2018 рік січень Відділ дошкільної та загальної 
середньої освіти

49. 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

50. Прийняття від закладів освіти обласної комунальної власності затвердженого бюджету 
на 2019 рік

січень Планово-економічний відділ

51. Вивчення перспективної потреби в педагогічних кадрах та формування переліку 
вакантних посад закладів освіти на 2019–2020 навчальний рік

січень Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

52. Підготовка пропозицій щодо звіту про стан ліцензування освітньої діяльності, 
передбаченого Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», та 
надання їх до Луганської облдержадміністрації 

до 25 січня Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

53. Підготовка звітної інформації про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані 
згідно з переліками посад та професій за всі заклади освіти, розміщені на території 
Луганської області, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45 та 
наказу МОНУ від 09.02.2018 № 121 

січень Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

54. Доведення затверджених на 2019 рік розмірів видатків на утримання до закладів 
професійної (професійно-технічної) та вищої освіти І–ІІ рівня акредитації Луганської 
області

січень –
лютий

Централізована бухгалтерія 
навчальних закладів і установ 
професійно-технічної освіти 
Луганської області

55. Ухвалення та затвердження штатних розписів по закладах професійної (професійно-
технічної) та вищої освіти І–ІІ рівня акредитації Луганської області станом на 01.01.2019 р.

січень –
лютий

Централізована бухгалтерія 
навчальних закладів і установ 
професійно-технічної освіти 
Луганської області
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56. Зведення звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах за 2018 рік по 
закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти І–ІІ рівня акредитації 
Луганської області, які фінансуються з обласного бюджету

січень –
лютий

Централізована бухгалтерія 
навчальних закладів і установ 
професійно-технічної освіти 
Луганської області

57. 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

58. Зведення звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах за 2018 рік по 
закладах освіти, які фінансуються з обласного бюджету

січень –
лютий

Планово-економічний відділ

59. Проведення наради з директорами та головними бухгалтерами закладів освіти обласної 
комунальної власності з питання бюджетної дисципліни

січень 
березень 
липень 
вересень 
листопад 
грудень

Планово-економічний відділ

60. 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

61. Аналіз забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів навчальними комп’ютерними 
комплексами

січень
вересень

Відділ дошкільної та загальної 
середньої освіти

62. Зведення звіту 1-ДБШ дитячих будинків і загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування станом на 01.01.2019

6 лютого Планово-економічний відділ

63. Зведений звіт 1-ДБШ дитячих будинків і загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування станом на 01.01.2019

6–9 лютого Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів, 
планово-економічний відділ

64. Зведення звіту 1-ПЗ (освіта-зведена) позашкільних навчальних закладів системи МОН 
України комунальної форми власності на 01.01.2019

15 лютого Планово-економічний відділ

65. Зведений звіт 1-ПЗ (освіта-зведена)(річна) позашкільних навчальних закладів системи 
МОН України комунальної форми власності станом на 01.01.2019

15 лютого Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів, 
планово-економічний відділ
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66. Зведення звіту 1-ПО показників з праці за 2018 рік по закладах освіти області 20 лютого Планово-економічний відділ
67. Забезпечення виконання заходів щодо роботи журі з присвоєння та підтвердження 

почесних звань творчим колективам області «Народний художній колектив» і «Зразковий 
художній колектив» системи Міністерства освіти і науки України

лютий –
квітень

Відділ позашкільної освіти, 
виховання та інтернатних закладів, 
планово-економічний відділ

68. Зведення планів по мережі, штатах і контингентах на 2019 рік по закладах освіти, 
які фінансуються з обласного бюджету

лютий 
березень

Планово-економічний відділ

69. Проведення організаційних заходів щодо забезпечення своєчасного подання 
працівниками Департаменту е-декларацій за 2018 рік відповідно до Закону України 
«Про запобігання корупції»

до 1 квітня Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

70. Здійснення замовлення підручників у системі «Репозитарій» для закладів освіти всіх форм 
власності

ІІ квартал Відділ дошкільної та загальної 
середньої освіти

71. Узагальнення результатів в системі порталу ІСУО щодо замовлення підручників керівників 
відділів освіти міських рад, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
закладів обласної комунальної власності та професійної (професійно-технічної) освіти 

ІІ квартал Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти
Крупенко О.

72. Збір та узагальнення інформації щодо оздоровчих таборів і періоду оздоровлення 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, по закладах освіти обласної 
комунальної власності

ІІ квартал Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти
Бородавка І.

73. Обгрунтування виділення коштів на обладнання приміщень закладів загальної середньої 
освіти 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,
Крупенко О.

74. Зведення показників економічного і соціального розвитку освіти для прогнозування 
бюджету на 2020 рік по Луганській області 

травень Планово-економічний відділ

75. Надання до Міністерства освіти і науки України звітних даних для проведення роботи по 
формуванню показників проекту Державного бюджету на 2020 рік по Луганській області

травень 
червень

Планово-економічний відділ

76. Моніторинг та узагальнення заходів у частині підготовки матеріально-технічної бази 
закладів освіти обласної комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період 2019–
2020 років

травень –
листопад

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти 

77. Складання та перевірка розрахунків проекту бюджету на 2020 рік по закладах освіти 
обласної комунальної власності згідно із чинним законодавством 

ІІІ квартал Планово-економічний відділ
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78. Моніторинг інформації з питань підготовки закладів загальної середньої освіти до нового 
2019–2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 

ІІІ квартал Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти
Крупенко О.

79. Розподіл замовлених підручників між керівниками відділів освіти міських рад, 
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, закладів обласної комунальної 
власності та професійної (професійно-технічної) освіти

ІІІ квартал Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти
Крупенко О.

80. Моніторинг роботи приймальних комісій закладів вищої освіти й закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти області 

червень –
серпень

Відділ професійної освіти та науки

81. Аналіз випуску в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області у 2019 році 
для попереднього замовлення документів про освіту державного зразка

липень Відділ професійної освіти та науки

82. Вивчення та аналіз виконання регіонального замовлення з прийому молоді на навчання 
у 2019 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

83. Прийом від закладів професійної (професійно-технічної) освіти області оперативного 
звіту з форми № 7-В (профтех) «Про підготовку ПТНЗ області до нового навчального 
року»

липень –
серпень

Відділ професійної освіти та науки

84. Аналіз стану підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти області до 
нового навчального року та опалювального сезону

серпень –
листопад

Відділ професійної освіти та науки

85. Здійснення моніторингу працевлаштування та перебування на державній службі 
випускників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування», узагальнення її та передача до Луганської 
облдержадміністрації

серпень Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

86. Забезпечення процедури відзначення працівників сфери освіти з нагоди професійного 
свята Дня працівників освіти

серпень Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

87. Інформування громадськості через офіційні сайти НАДС про вакансії в Департаменті та 
проведення конкурсів на їх заміщення

одночасно 
в день 
оголошення 
конкурсу

Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

88. Прийом тарифікацій станом на 05.09.2019 року по закладах освіти обласної комунальної 
власності

вересень Планово-економічний відділ
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89. Збір звітів ЗНЗ-1 денних загальноосвітніх навчальних закладів системи МОН України 
комунальної форми власності, загальноосвітніх школах-інтернатах, приватних закладах, інших 
міністерств (відомств) на початок 2019/2020 навчального року (окремо по кожному закладу)

11 вересня Планово-економічний відділ

90. Моніторинг стану забезпеченості підручниками закладів загальної середньої освіти вересень,
грудень

Відділ дошкільної та загальної 
середньої освіти

91. 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 2019 року»

вересень Відділ професійної освіти та науки

92. Розробка та подання до Міністерства освіти і науки України зведеного статистичного звіту 
за формою № 1 (профтех) «Про підсумки роботи ПТНЗ за 2018–2019 навчальний рік»

вересень Відділ професійної освіти та науки

93. Прийом від закладів професійної (професійно-технічної) освіти області державної 
статистичної звітності за формою № 2 (профтех) «Про прийом учнів та слухачів станом            
на 01.09.2019 року»

вересень Відділ професійної освіти та науки

94. Вивчення та аналіз працевлаштування випускників закладів професійної (професійно-
технічної) освіти області відповідно до отриманої професії за 2018–2019 навчальний рік 

вересень Відділ професійної освіти та науки

95. Вивчення та аналіз виконання регіонального та державного замовлення з підготовки 
робітничих кадрів та молодших спеціалістів у 2019 році

вересень Відділ професійної освіти та науки

96. Вивчення та аналіз стану обліку контингенту учнів і слухачів та прийому учнів і слухачів 
відповідно до отриманих ліцензій

вересень Відділ професійної освіти та науки

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

вересень Відділ по централізо-ваному 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Бородавка І.

98. Зведений звіт мережі та наповнюваності класів закладів освіти обласної комунальної 
власності

вересень Відділ по централізо-ваному 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Бородавка І.

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

вересень Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Бородавка І.
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100. Зведений звіт мережі та наповнюваності класів закладів освіти обласної комунальної 
власності

вересень Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти, 
Бородавка І.

101. Збір даних про основні показники діяльності закладів вищої освіти І–ІV рівнів акредитації 
області (вступна кампанія – 2019, основні тенденції, аналіз конкурсу, показники 
державного замовлення, випуск, контингент студентів пільгових категорій, професорсько-
викладацький склад, аналіз стану працевлаштування випускників)

жовтень Відділ професійної освіти та науки

102. Зведення звіту 76-РВК денних закладів загальної серепдньої освіти системи МОН України 
комунальної форми власності, загальноосвітніх школах-інтернатах, приватних закладах, 
інших міністерств (відомств) на початок 2019/2020 навчального року

09 жовтня Планово-економічний відділ

103. Зведення звіту відомості Д-7-8 про мови навчання та вивчення мови як предмета в денних 
закладах загальної середньої освіти системи МОН України комунальної форми власності, 
приватних закладах, інших міністерств (відомств) на початок 2019/2020 навчального року 
(окремо по міській та сільській місцевості)

11 жовтня Планово-економічний відділ

104. Зведення звіту ЗВ-1 вечірніх (змінних) шкіл на початок 2019/2020 навчального року 11 жовтня Планово-економічний відділ
105. Зведення звіту Д-9 відомості про загальноосвітні санаторні та спеціальні школи (школи-

інтернати) на початок 2019/2020 навчального року
23 жовтня Планово-економічний відділ

106. Зведений звіт місцевих органів управління у сфері освіти про чисельність і склад 
педагогічних працівників денних закладів загальної середньої освіти, закладів освіти 
системи МОН, комунальної форми власності на 1 жовтня 2019 року (усього та окремо по 
міській і сільській місцевостях), статистична форма № 83-РВК

щорічно,
до 20 жовтня 
2019 року

Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

107. Організація проведення щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців 
Департаменту, складання державними службовцями за результатами оцінювання службової 
діяльності індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності

жовтень –
грудень 

Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

108. Розрахунок та затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках листопад Відділ по централізо-ваному 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти

109. Вивчення та аналіз попиту ринку праці у кваліфікованих робітниках на 2019 рік (згідно 
з укладеними двосторонніми договорами між закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та підприємствами-замовниками робітничих кадрів)

листопад Відділ професійної освіти та науки

110. Зведення звіту Д-4 відомості про матеріальну базу у денних загальноосвітніх навчальних закладів 
системи МОН України комунальної форми власності, загальноосвітніх школах-інтернатах, 
приватних закладах, інших міністерств (відомств) на початок 2019/2020 навчального року 

21 листопада Планово-економічний відділ
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111. Зведення звіту Д-6 відомості про групування в денних загальноосвітніх навчальних 
закладів системи МОН України комунальної форми власності, приватних закладах, інших 
міністерств (відомств) на початок 2019/2020 навчального року

27 листопада Планово-економічний відділ

112. 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 2019/2020 навчального року

05 грудня Планово-економічний відділ

113. 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 учбових 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

114. Зведений звіт закладів загальної середньої освіти про травматизм під час освітнього 
процесу (форма НВ річна)

грудень Відділ по централізо-ваному 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Крупенко О.

115. Збір та узагальнення інформації щодо звіту по Регіональній цільовій програмі 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018–2020 роки

грудень Відділ по централізо-ваному 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Бородавка І.

116. Підготовка пропозицій до графіку відпусток працівників Департаменту, його структурних 
підрозділів; керівників закладів освіти закладів обласного підпорядкування та професійної 
(професійно-технічної) освіти

грудень Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

117. Складання та перевірка розрахунків проекту бюджету на 2020 рік по закладах освіти 
обласної комунальної власності згідно із чинним законодавством

ІІІ квартал Відділ по централізо-ваному 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти 

118. Розробка бюджетних запитів на 2020 рік по закладах освіти обласної комунальної 
власності згідно з дотриманням чинного законодавства

ІІІ квартал 
ІV квартал

Планово-економічний відділ

119. Складання та перевірка розрахунків проекту бюджету на 2020 рік по закладах професійної 
(професійно-технічної) і вищої освіти І–ІІ рівня акредитації Луганської області 

ІІІ–V 
квартал

Централізована бухгалтерія 
навчальних закладів і установ 
професійно-технічної освіти 
Луганської області
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120. Збір, опрацювання та узагальнення бюджетних пропозицій від закладів освіти обласної 
комунальної власності для формування бюджетного запиту на 2020 рік у відповідності до 
вимог чинного законодавства 

ІІІ квартал 
ІV квартал

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти

121. Розгляд стану комплектування закладів освіти обласної комунальної власності 
обладнанням, інвентарем, забезпечення вугіллям та іншим для планування необхідних 
обсягів закупівель в наступному бюджетному році

вересень –
грудень

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти

122. 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

123. 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

124. Контроль за станом виконання Регіональної цільової соціальної програми «Освіта 
Луганщини» на 2017–2020 роки

протягом 
року 

Відділ дошкільної та загальної 
середньої освіти

125. 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

126. Аналіз використання коштів освітньої субвенції по закладах професійної (професійно-
технічної) та вищої освіти І–ІІ рівня акредитації Луганської області

протягом 
року

Централізована бухгалтерія 
навчальних закладів і установ 
професійно-технічної освіти 
Луганської області

127. Участь у нарадах з директорами та головними бухгалтерами закладів професійної 
(професійно-технічної) та вищої освіти І–ІІ рівня акредитації Луганської області з питання 
бюджетної дисципліни

протягом 
року

Централізована бухгалтерія 
навчальних закладів і установ 
професійно-технічної освіти 
Луганської області

128. 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

129. Забезпечення організації робіт із збереження будівель, споруд щляхом належного 
догляду за ними, своєчасного і якісного проведення їхнього ремонту, а також запобігання 
виникненню аварійних ситуацій

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти

130. Моніторинг заходів скорочення споживання енергоносіїв закладами освіти обласного 
підпорядкування 

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти
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131. Визначення потреби закладів обласного підпорядкування в обладнанні та предметах 
довгострокового користування 

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти

132. У відповідності до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» 
забезпечення здійснення заходів, ухвалення технічних та організаційних рішень у сфері 
енергоефективності, скорочення споживання енергоресурсів закладами освіти обласної 
комунальної власності

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти

133. Сприяння проведенню заходів з питань упровадження систем енергетичного менеджменту 
в закладах освіти обласного підпорядкування

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти

134. Коригування лімітів фінансування закладів освіти обласної комунальної власності 
відповідно до потреб закладів 

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти

135. 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,
Крупенко О.

136. 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,
Крупенко О.

137. Розгляд та надання висновків щодо заяв та скарг з питань безпеки життєдіяльності 
вихованців закладів

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Крупенко О.

138. Підготовка заявок на фінансування закладів освіти обласної комунальної власності 
до Департаменту фінансів ЛОДА

постійно Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти

139. Надання розподілів асигнувань, виділених закладам освіти обласної комунальної 
власності, до Управління державної казначейської служби

постійно Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти

140. Дотримання нормативних вимог організації обліку документів, що надходять на постійне 
зберігання

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Демент Ю.
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141. Забезпечення збереженості та облік документів, віднесених до формування НАФ протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Демент Ю.

142. Проведення заходів щодо приведення власних облікових документів у відповідність 
до вимог, установлених чинними нормативними актами у сфері архівної справи та 
діловодства 

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Демент Ю.

143. Формування документів, віднесених до НАФ, експертиза цінності документів протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Демент Ю.

144. Приймання документів, віднесених до формування НАФ протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Демент Ю.

145. Підготовка довідкового апарату документів, віднесених до формування НАФ протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Демент Ю.

146. Надання консультацій, методичної допомоги з питань архівної справи протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Демент Ю.

147. Моніторинг нормативно-правових актів протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Цимбалюк О.

148. Юридичне супроводження процедур отримання відповідних дозвільних документів 
необхідних для діяльності Департаменту освіти і науки

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Цимбалюк О.
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149. Розроблення методичних рекомендацій, інструкцій, положень тощо протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Цимбалюк О.

150. Організація претензійної та позовної роботи, проведення аналізу її результатів протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Цимбалюк О.

151. Інформування працівників Департаменту освіти і науки про нові нормативні вимоги 
в законодавстві

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Цимбалюк О.

152. Ужиття заходів щодо усунення порушень, зазначених у судових рішеннях, відповідних 
документах правоохоронних і контролюючих органів відносно закладів освіти

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Цимбалюк О.

153. Надання консультацій з правових питань для працівників Департаменту освіти і науки протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Цимбалюк О.

154. Надання керівництву пропозицій щодо вирішення правових питань, пов’язаних 
з діяльністю Департаменту освіти і науки

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Цимбалюк О.

155. Опрацювання в межах компетенції виданих нормативних актів та інших документів 
з питань діяльності Департаменту освіти і науки з метою приведення їх у відповідність 
чинному законодавству

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Цимбалюк О.

156. Розгляд та аналіз матеріалів перевірок Департаменту освіти і науки, закладів освіти 
обласної комунальної власності, які проводяться правоохоронними та контролюючими 
органами

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Цимбалюк О.
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157. Правова експертиза договорів, стороною яких є: Департамент освіти і науки; заклади 
освіти, які підпорядковані Департаменту освіти і науки

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Цимбалюк О.

158. Участь у судових справах та захист інтересів Департаменту освіти і науки протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Цимбалюк О.

159. Розгляд скарг про порушення прав людини та організація роботи, спрямованої на 
підвищення рівня правових знань працівників Департаменту освіти і науки, роз’яснення 
практики застосування законодавства в межах повноважень

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Цимбалюк О.

160. Надання інформації керівництву про необхідність ужиття заходів для внесення змін до 
актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування

протягом 
року

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти,
Цимбалюк О.

161. 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

162. Забезпечення проведення конкурсного відбору кандидатів для заміщення вакантних посад 
в Департаменті, просування по службі державних службовців

протягом 
року

Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

163. Забезпечення навчання державних службовців Департаменту згідно з планом-графіком 
підвищення кваліфікації державних службовців на 2019 рік

протягом 
року

Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

164. Забезпечення процедури ліцензування закладами освіти й форм власності на провадження 
освітньої діяльності за рівнем дошкільної та повної загальної освіти

протягом 
року 
(протягом 10 
днів 
з дня 
отримання 
заяви від 
здобувача 
ліцензії )

Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

165. Забезпечення організації проведення атестаційної експертизи закладів системи 
професійної (професійно-технічної) освіти та окремих робітничих професій 

протягом 
року

Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом
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166. Забезпечення організації роботи атестаційної комісії ІІІ рівня з питань атестації 
педагогічних кадрів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 
№ 930 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550.

І півріччя,
ІІ півріччя

Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

167. Проведення перевірок стану кадрової роботи та дотримання трудового законодавства 
в установах і закладах освіти, які належать до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Луганської області, повноваження з управління якими передані 
облдержадміністрації 

за окремим 
планом

Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

168. Забезпечення проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на обіймання 
посад, пов’язаних з виконанням функцій держави і з високим та підвищеним рівнем 
корупційних ризиків, які претендують на обіймання вакантних посад державної 
служби в Департаменті та керівників закладів професійної (професійно-технічної 
освіти) відповідно до частини 1 статті 50 Закону України «Про запобігання корупції» 
та до Порядку проведення спеціальної перевірки затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.03.2015 № 171 

у разі 
заміщення 
вакантних 
посад 

Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

169. Забезпечення проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами 3 та 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади», підготовка 
довідки про її результати

протягом 
року 

Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

170. Підготовка проектів наказів з кадрових питань протягом 
року 

Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

171. Забезпечення проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти осіб, які 
претендують на обіймання посад, пов’язаних з виконанням функцій держави в органах 
державної влади та місцевого самоврядування, розташованих на території Луганської 
області 

протягом 
року

Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

172. Здійснення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання 
військовозобов’язаних в Департаменті, його структурних підрозділах 

протягом 
року

Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

173. Узагальнення матеріалів органів управління освітою щодо заохочення педагогічних, 
науково-педагогічних та інших працівників закладів освіти всіх типів і форм власності 
державними, відомчими нагородами, нагородами облдержадміністрації та Департаменту

протягом 
року 

Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

174. Забезпечення організації роботи конкурсної комісії на зайняття вакантних посад 
керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти

протягом 
року

Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

175. Забезпечення процедури призначення, звільнення керівників закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти

протягом 
року

Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом
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176. Вивчення стану проведення атестації педагогічних кадрів закладами освіти, відділами 
освіти, передбаченими графіком атестації на 2018–2019 навчальний рік

за окремим 
планом 

Відділ ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом

177. Розгляд та опрацювання проектно-кошторисної документації, видів та обсягів ремонтних 
робіт у закладах освіти обласної комунальної власності

у відповід-
ності 
до плану 
проведення 
робіт

Відділ по централізованому 
господарчому обслуговуванню 
закладів освіти

178. 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
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ІХ. ОБЛАСНІ МАСОВІ ЗАХОДИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ

№ 
з/п Зміст роботи Термін Відповідальні

І квартал
1. Організація роботи регіональної «гарячої лінії» з освітніх питань для школярів, 

абітурієнтів, студентів та їхніх батьків з непідконтрольних Уряду України територій 
сходу спільно з ГО «Фонд «Відкрита політика»

протягом 
року

Управління освіти та науки,
ГО «Фонд «Відкрита політика»

2. Регулярне розміщення інформаційної продукції щодо можливості здобуття якісної 
української освіти та одержання документів державного зразка для дітей та молоді 
з непідконтрольної українській владі території

протягом 
року

Управління освіти та науки,
ГО «Фонд «Відкрита політика»

3. Участь у ІІІ (Всеукраїнському) етапі Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської 
молоді «Моя Батьківщина – Україна»

січень Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

4. Підсумкова конференція (збір переможців) обласного етапу чемпіонату України 
зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді

січень Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

5. І (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів 
«Край, в якому я живу»

січень Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

6. Підсумкова конференція обласного етапу чемпіонату України зі спортивних 
туристських походів серед учнівської та студентської молоді

січень Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

7. І (обласний) тур Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської молоді 
«Українська революція: 100 років надії і боротьби»

січень Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

8. І (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів 
«Край, в якому я живу»

січень Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

9. Фотовиставка до Дня Соборності України «Україна – це ми!» січень Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

10. І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
КЗ «ЛОМАНУМ»

січень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

11. IV етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика січень Відділ дошкільної та загальної середньої 
освіти, відділ професійної освіти 
та науки ЛОІППО, НМЦ ПТО, ВНЗ, 

12. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого 
Шевченківським дням, «Об’єднаємося ж, брати мої!»

січень ЛОІППО, НМЦ ПТО
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13. III (обласний) етап Усеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів січень - Відділ дошкільної та загальної середньої 
освіти відділ професійної освіти та 
науки ЛОІППО, НМЦ ПТО

14. ІІ етап усеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів освіти з професій: 
«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «Кухар», «Електромонтер 
з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Офіціант», «Маляр»

січень –
квітень

НМЦ ПТО

15. Участь у Всеукраїнському заочному конкурсі-гранті «Проект шкільного куточка живої 
природи Фельдман еко-парка 50×50» (регіони самостійно)

січень –
вересень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

16. Обласна олімпіада з предмета «Устаткування підприємств харчування» (професія 
«Кухар»)

січень –
протягом 
року

НМЦ ПТО

17. Обласна олімпіада з предмета «Правила дорожнього руху» (професія «Водій 
автотранспортних засобів (категорія «С»)

січень –
протягом 
року

НМЦ ПТО

18. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із 
загальноосвітніх предметів

січень –
лютий

ЛОІППО,
НМЦ ПТО

19. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О в ІV етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з української 
мови імені Петра Яцика

січень –
лютий

ЛОІППО,
НМЦ ПТО

20. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О в ІV етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

січень –
лютий

ЛОІППО,
НМЦ ПТО

21. ІІ етап ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого 
Шевченківським дням

січень –
лютий

НМЦ ПТО

22. ІІ (обласний) етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя 
Батьківщина – Україна»

січень –
жовтень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

23. І (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу 
експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край»

січень –
листопад

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

24. І (обласний) тур Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської молоді 
«Українська революція: 100 років надії і боротьби»

січень – 
грудень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

25. Обласний конкурс – захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів ЛОМАНУМ січень –
лютий

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ») 

26. Участь у Національному етапі Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості 
школярів «Intel ISEF 2019» – «Intel – Eкo Україна» (персональний постерний захист проектів)

січень –
лютий

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)
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27. Участь у заочному етапі Всеукраїнському конкурсі юних дослідників «Кристали» 
імені Євгена Гладишевського

січень –
березень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

28. 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

29. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проектів 
з енергоефективності «Енергія та середовище»

лютий НМЦ ПТО

30. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О у Всеукраїнських змаганнях «Роботрафік – 2019» лютий НМЦ ПТО
31. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких 

і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму
лютий НМЦ ПТО

32. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О у Всеукраїнському учнівському фізичному конкурсі 
«Левеня»

лютий НМЦ ПТО

33. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О у Всеукраїнському конкурсі «Intel – Eko Україна» лютий НМЦ ПТО
34. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних 

технологій «Екософт»
лютий НМЦ ПТО

35. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось 
за нове життя!», присвяченого Лесі Українці

лютий НМЦ ПТО

36. ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт учасників 
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»

лютий Луганський обласний центр дитячо-
юнацького туризму і краєзнавства, НМЦ 
ПТО

37. Участь у ІІ (Всеукраїнському) турі Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-
краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій 
рідний край»

лютий Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

38. Участь у XІI Всеукраїнській філософській історико-краєзнавчій конференції учнівської 
молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід...»

лютий Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

39. Чемпіонат Луганської області (ІІ етап чемпіонату України) з пішохідного туризму 
серед учнівської молоді в приміщеннях

лютий Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

40. ІІ етап обласного конкурсу учнівської творчості «Чому я поважаю професію 
військового»

лютий –
березень

НМЦ ПТО

41. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О в обласній природничо-географічній вікторині-
конкурсі «Геоерудит – 2019»

лютий –
березень

НМЦ ПТО
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42. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О у Всеукраїнському конкурсі есе «Я – європеєць» лютий –
березень

НМЦ ПТО

43. II (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої академії наук України (іспити з базових дисциплін)

лютий - ЛОМАНУМ, ЛОІППО

44. Обласна природничо-географічна вікторина-конкурс «Геоерудит» лютий –
березень

ЛОІППО, ЛНУ, 
методичні кабінети/центри

45. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу есе «Я – європеєць» лютий –
березень

ЛОІППО

46. Тренувально-відбіркові збори учнів Луганської області до IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів

лютий –
березень

ЛОІППО

47. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О в Міжнародному конкурсі з українознавства березень НМЦ ПТО
48. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О у Всеукраїнському інтерактивному історичному 

конкурсі «Лелека – 2019»
березень НМЦ ПТО

49. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти «Земля – 
наш спільний дім» (регіони, м. Сєвєродонецьк)

березень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

50. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських 
проектів еколого-натуралістичного напряму (регіони, м. Кремінна)

березень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

51. IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів березень Відділ дошкільної та загальної середньої 
освіти відділ професійної освіти та 
науки ЛОІППО НМЦ ПТО 

52. Участь у Загальнопольській олімпіаді креативності «Destination Smagination» березень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

53. Обласний турнір юних журналістів березень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

54. Обласний турнір юних істориків березень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ») 

55. Участь у Всеукраїнському інтерактивному історичному конкурсі «Лелека – 2018» 20 березня Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

56. Участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру – 2019» (ІІ етап) 21 березня Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

57. Обласні тренувальні збори учасників Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких та науково-технічних робіт учнів – членів МАН

лютий–
березень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)
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58. Участь у І етапі Всеукраїнської науково-практичної конференції учнів – членів Малої 
академії наук «Україна – очима молодих»

лютий –
березень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

59. Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
КЗ «ЛОМАНУМ» з технічних наук

березень – 
квітень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

60. Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
КЗ «ЛОМАНУМ» з математики 

березень – 
квітень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ») 

61. Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
КЗ «ЛОМАНУМ» з історії

березень – 
квітень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

62. Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
КЗ «ЛОМАНУМ» з напрямків з напряму мовознавства

березень – 
квітень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

63. Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
КЗ«ЛОМАНУМ» з комп’ютерних наук

березень –
квітень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

64. Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
КЗ«ЛОМАНУМ» з філософії та суспільствознавства

березень – 
квітень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

65. Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
КЗ«ЛОМАНУМ» з фізики та астрономії

березень – 
квітень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ») 

66. Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
КЗ«ЛОМАНУМ» з екології та аграрних наук 

березень –
квітень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ») 

67. Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
КЗ«ЛОМАНУМ» з економіки

березень – 
квітень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

68. Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
КЗ«ЛОМАНУМ» з хімії та біології

березень – 
квітень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

69. Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – 
членів КЗ«ЛОМАНУМ» з напрямів літературознавства, фольклористики та 
мистецтвознавства 

березень – 
квітень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ») 

70. Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
КЗ«ЛОМАНУМ» з наук про Землю

березень –
квітень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

71. Участь у ІІ (Всеукраїнському) етапі конкурсу екскурсоводів «Край, в якому ми 
живемо», Тернопільська область

березень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

72. Участь у III Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції учнівської молоді 
«Державотворчі процеси в Україні: через віки у XXI століття», Черкаська область

березень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)
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73. Чемпіонат України зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської 
молоді (всеукраїнський етап)

березень –
квітень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

74. Участь у ІІ (Всеукраїнському) турі Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської 
молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби», м. Київ

березень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

75. Участь у Кубку України серед юнаків з пішохідного туризму в приміщенні березень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

76. Участь у чемпіонаті України зі спортивних туристських походів серед учнівської та 
студентської молоді 

березень –
жовтень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

77. V обласний конкурс учнівської творчості «Чому я поважаю професію військового» березень – 
квітень

Управління освіти та науки,
ЛОІППО

78. Участь у Всеукраїнській заочній фенологічній кампанії «Вишнева Україна – 2019» 
(регіони, самостійно).

березень –
травень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

ІІ квартал
1. Чемпіонат Луганської області зі спортивного орієнтування серед вихованців закладів 

позашкільної освіти
квітень Відділ позашкільної освіти, виховання та 

інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)
2. Щорічний обласний конкурс пошуково-дослідницьких робіт «Героїв пам’ятаємо імена» 

серед дітей та молоді Луганської області
квітень Відділ позашкільної освіти, виховання та 

інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)
3. Участь у Всеукраїнському турнірі юних журналістів квітень Відділ позашкільної освіти, виховання та 

інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)
4. Участь у Всеукраїнському турнірі юних істориків квітень Відділ позашкільної освіти, виховання та 

інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)
5. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції учнів-членів Малої академії 

наук «Україна – очима молодих»
квітень Відділ позашкільної освіти, виховання та 

інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)
6. Участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня – 2019» 3 квітня Відділ позашкільної освіти, виховання та 

інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ») 
7. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

науково-промислового комплексу регіонів»
квітень Відділ позашкільної освіти, виховання та 

інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)
8. Участь у І етапі Всеукраїнського екологічного конкурсу наукових проектів з охорони 

довкілля «DreamEco» (регіони, м. Кремінна)
квітень Відділ позашкільної освіти, виховання та 

інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»
9. Обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» 

(регіони, м. Кремінна)
квітень Відділ позашкільної освіти, виховання та 

інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»
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10. Участь у І етапі Всеукраїнського ЕКО-HACKATON-2019 для учнівської молоді (регіони, 
м. Кремінна)

квітень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

11. Участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН – Юніор Дослідник» квітень –
травень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ») 

12. Участь у заході «День юного дослідника» в межах ХІІІ Всеукраїнського фестивалю 
науки

квітень –
травень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

13. Участь у Всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти «Земля – наш 
спільний дім» (м. Суми)

квітень –
травень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

14. Участь у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт 
з природознавства «Юний дослідник» (м. Київ, НЕНЦУМ)

квітень –
травень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

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

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

16. Участь у Всеукраїнському заочному фестивалі «Лірики природи» (регіони самостійно) квітень –
травень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

17. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Світ дитячої вишиванки» (м. Київ, НЕНЦУМ) квітень –
травень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

18. Участь у І етапі Всеукраїнського фестивалю «Ландшафтна весна» (регіони, 
м. Сєвєродонецьк)

квітень –
травень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

19. Участь у VІІ Науковій школі з фізики для школярів на базі Європейської організації 
ядерних досліджень (CERN)

квітень –
червень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

20. Участь у ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Комп’ютерні системи та 
мережні технології»

квітень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

21. Участь у ХІ Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки квітень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

22. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О в ІІІ етапі обласного конкурсу учнівської творчості 
«Чому я поважаю професію військового»

квітень НМЦ ПТО

23. ІІ етап Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів закладів П(ПТ)О «Козацька 
наснага»

квітень –
травень

НМЦ ПТО

24. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О в ХІV Всеукраїнському конкурсі телевізійних 
програм «Світ спорту»

квітень –
травень

НМЦ ПТО

25. Обласна інтелектуальна гра «Євроквіз» травень ЛОІППО
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26. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Молодь обирає здоров’я» травень ЛОІППО
27. Проведення церемонії нагородження переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів та переможців ІІ (обласного) туру 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»

травень Управління освіти та науки, ЛОІППО, 
НМЦ, КЗ «ЛОМАНУМ»

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

29. Участь у Всеукраїнському конкурсі звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – (молодша та середня вікові 
групи) (заочно)

травень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

30. Участь у Кубку України з велосипедного туризму серед юнаків, Київська область 
України серед

травень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

31. 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)

32. Урочисте вручення свідоцтв про закінчення обласної очно-заочної школи КЗ 
«ЛОМАНУМ»

травень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

33. Участь у очному етапі Всеукраїнського конкурсу юних дослідників «Кристали» імені 
Євгена Гладишевського

травень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

34. Участь у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів 
еколого-натуралістичного напряму (м. Київ, НЕНЦУМ)

травень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

35. Участь у Всеукраїнському юнацькому фестивалі «В об’єктиві натураліста» 
(Миколаївська обл.)

травень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

36. Участь у Всеукраїнському конкурсі з квітникарства і ландшафтного дизайну «Квітуча 
Україна» (м. Київ, НЕНЦУМ)

травень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

37. Участь у Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладів (відповідно до поданої заявки) (Чернигівська область)

травень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

38. Святкові заходи, присвячені Міжнародному дню захисту дітей 1 червня Департамент освіти і науки
39. Урочисте відкриття оздоровчої кампанії 2019 року червень Департамент освіти і науки
40. ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 
червень Відділ позашкільної освіти, виховання та 

інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)
41. Щорічний обласний конкурс творчих «Мій рідний край – Луганщина» серед дітей та 

молоді Луганської області
червень Відділ позашкільної освіти, виховання та 

інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)
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42. ІІ етап чемпіонату України (чемпіонат Луганської області) з видів спортивного туризму 
серед юнаків

червень Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

43. Навчально-тренувальні збори з командою, яка бере участь у чемпіонаті України 
зі спортивного орієнтування серед вихованців закладів позашкільної освіти 

червень Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

44. Участь у чемпіонаті України зі спортивного орієнтування серед вихованців закладів 
позашкільної освіти, Житомирська область

червень Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

45. Участь у Кубку України серед юнаків з пішохідного туризму (відкритий зліт-чемпіонат 
Донецької області), Донецька область

червень Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

46. Участь у Всеукраїнських експедиційно-польових зборах команд юних екологів 
і натуралістів (відповідно до поданих заявок): 

• юних ботаніків (Запорізька обл.) 
• юних зоологів (Черкаська обл.) 
• юних екологів (Сумська обл.)

червень Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів, КЗ 
«ЛОЦЕНТУМ»

47. Участь у Всеукраїнському юннатівському природоохоронному русі «Зелена естафета» 
природоохоронної роботи (шкільні юнацькі секції) (відповідно до поданої заявки) 
(Черкаська область)

червень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

48. Участь у Всеукраїнському зборі переможців Всеукраїнської краєзнавчої експедиції 
учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (за викликом)

червень –
липень

Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

49. Участь у Всеукраїнському зборі Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-
краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій 
рідний край» (за викликом)

червень –
липень

Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

50. Навчально-тренувальні збори з роєм, який бере участь у ІІІ етапі Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

червень Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

51. Участь у ІІІ (Всеукраїнському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – «Джура – 2019», м. Дніпро

червень –
липень

Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

52. Участь у Міжнародній волонтерській еколого-археологічній експедиції «Замки 
Закарпаття – 2019», Закарпатська область

червень –
серпень 

Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

53. Участь у всеукраїнській школі юних археологів, Закарпатська область червень –
серпень

Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

54. Участь у заходах з талановитою та обдарованою учнівською молоддю на базі 
Всеукраїнського профільного табору «Юннат» (м. Київ, НЕНЦУМ): 

• збори лідерів Дитячого екологічного парламенту 
• зліт юних дослідників-природознавців 
• Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій

червень –
серпень

Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів, КЗ 
«ЛОЦЕНТУМ»
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55. Участь у Всеукраїнських зборах науково-природничого комплексу «Екологос». 
Відповідно до поданих заявок:
Закарпатська обл.
Черкаська обл.
Запорізька обл.
Івано-Франківська обл. 

червень –
серпень

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 (за викликом)

червень –
серпень
жовтень –
листопад

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

57. Участь у зборі активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») – «Школа джур козацьких» «Джура» (середня вікова група)

червень –
липень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

58. Участь у роботі Міжнародного дитячого табору креативності (Республіка Польща) червень –
липень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

59. Участь у Всеукраїнській літній фізико-математичній школі для учнів 7–8 класів МАНУ червень –
серпень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

60. Участь у Всеукраїнській літній хімічній школі МАНУ червень –
серпень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

61. Участь у Всеукраїнській літній математичній школі МАНУ червень –
серпень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

62. Участь у Всеукраїнській літній філологічній школі МАНУ червень –
серпень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

63. Участь у Всеукраїнській літній фізичній школі МАНУ червень –
серпень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

64. Участь у Всеукраїнській літній школі з філософії МАНУ червень –
серпень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ») 

65. Участь у Всеукраїнській літній астрономічній школі МАНУ червень –
серпень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ») 

66. Участь у Всеукраїнській літній біологічній школі МАНУ червень –
серпень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

67. Участь у Всеукраїнській літній школі з мистецтвознавства МАНУ червень –
серпень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)
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ІІІ квартал
1. Участь у зборі активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») – «Школа джур козацьких» «Котигорошко» (молодша вікова група)
липень Відділ позашкільної освіти, виховання 

та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)»
2. Участь у ХІІ Всеукраїнському зльоті юних туристів-краєзнавців, Закарпатська область липень Відділ позашкільної освіти, виховання 

та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)
3. Участь у всеукраїнському вишколі «Джура-Прикордонник» липень Відділ позашкільної освіти, виховання 

та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)
4. Участь у 48-му чемпіонаті України серед юнаків з пішохідного туризму, Полтавська 

область
липень Відділ позашкільної освіти, виховання 

та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)
5. Навчально-тренувальні збори з командою, яка бере участь у чемпіонаті України 

з велосипедного туризму серед юнаків
червень – 
липень

Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

6. Участь у 6-му чемпіонаті України з велосипедного туризму серед юнаків липень Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

7. Участь у зборі лідерів учнівського самоврядування в межах Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – «Школа джур козацьких»

липень –
серпень

Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

8. Міжнародний літній табір для підлітків «Знайди своє покликання» липень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

9. Літня обласна оздоровча археологічна експедиція вихованців КЗ «ЛОМАНУМ» липень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

10. 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»)

11. Участь у Всеукраїнському конкурсі-гранті «Проект шкільного куточка живої природи 
Фельдман еко-парка 50×50»

серпень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

12. Участь у заходах з талановитою та обдарованою учнівською молоддю на базі 
Всеукраїнського профільного табору «Юннат» (м. Київ, НЕНЦУМ): 

• збори лідерів Дитячого екологічного парламенту 
• зліт юних дослідників-природознавців 
• Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій

серпень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

13. Участь у Всеукраїнській акції «День натураліста» (заочно – регіони, м. Кремінна) вересень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

14. Участь у Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 
об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (відповідно до поданої 
заявки) (Львівська область) 

вересень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»
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15. Участь у всеукраїнській акції-флешмобі до Дня Незалежності України «Україна 
назавжди»

серпень –
вересень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

16. Участь у І і 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»)

17. Участь у всеукраїнській військово-патріотичній грі «Вояцький дух», Київська область вересень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

18. Участь у Кубку України з велосипедного туризму серед юнаків, Кіровоградська область вересень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

19. Обласний турнір юних біологів вересень – 
жовтень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

20. Обласний турнір юних економістів вересень – 
жовтень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

21. Обласний турнір юних хіміків вересень – 
жовтень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

22. Обласний турнір юних правознавців вересень – 
жовтень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

23. Участь у Всеукраїнському форумі учнівських трудових об’єднань («Молода Гвардія», 
Одеська область)

вересень –
жовтень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

24. Конкурсний відбір учнів в обласні секції обласної очно-заочної школи КЗ 
«ЛОМАНУМ»

вересень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

25. ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювальна енергетика та 
енергоефективність у ХХІ столітті»

вересень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

26. Участь у Всеукраїнському літературно-мистецтвознавчому фестивалі вересень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

27. Участь у Всеукраїнській школі-семінарі в межах ХХІV Міжнародної конференції 
«Спектроскопія молекул і кристалів» 

вересень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

28. Участь у Європейському конкурсі молодих учених 
«EUCYS – 2019»

вересень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ») 

29. Веб-семінар з питань проведення І –ІІ етапів Усеукраїнських учнівських олімпіад 
з навчальних предметів

вересень –
жовтень

ЛОІППО, методичні кабінети/центри



65

IV квартал
1. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О в Міжнародному міждисциплінарному конкурсі 

наукових і творчих робіт імені Володимира Маняка і Лідії Коваленко
жовтень НМЦ ПТО

2. І етап Усеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх предметів жовтень НМЦ ПТО
3. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» жовтень НМЦ ПТО
4. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О в Міжнародному конкурсі з інформатики 

та комп’ютерної вправності «Бобер»
жовтень НМЦ ПТО

5. ІІІ обласний турнір знавців з курсу «Фінансова грамотність» жовтень ЛОІППО
6. Обласні змагання юних рятувальників «Школа безпеки» серед учнівської молоді 

Луганської області
жовтень Відділ позашкільної освіти, виховання 

та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)
7. Обласний парад-огляд роїв-переможців і призерів І та ІІ етапів Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – «Впоряд» 
до Дня захисника України та свята Українського козацтва

жовтень Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

8. Участь у параді-огляді роїв-переможців і призерів ІІ обласного та Київського 
міського етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») – «Впоряд» до Дня захисника України й свята Українського козацтва, м. Київ

жовтень Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

9. Участь у всеукраїнській краєзнавчо-етнологічній конференції учнівської молоді 
«Лиш те в народі жити буде, що серце серцю передасть...», м. Івано-Фанківськ

жовтень –
листопад

Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

10. ІІ етап чемпіонату України (чемпіонат Луганської області) з велосипедного туризму 
серед юнаків

жовтень Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

11. Участь у Всеукраїнському фестивалі «Україна-сад» (відповідно до поданих заявок) 
(м. Київ, НЕНЦУМ)

жовтень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

12. Обласні науково-дослідницькі читання учнівської молоді до Всеукраїнського 
біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи» 
(м. Сєвєродонецьк)

жовтень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

13. Участь у Міжнародних змаганнях зі спортивного туризму серед юнаків «Волинь –2018», 
Волинська область

жовтень –
листопад

Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

14. Участь у всеукраїнському Форумі патріотичних справ «Україна назавжди! Твоєю 
справою, силою, волею…», м. Київ

жовтень Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

15. Участь у Х Всеукраїнській краєзнавчій конференції учнівської молоді «Мій рідний 
край, моя земля очима сучасників», м. Миколаїв

жовтень –
листопад

Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)
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16. Участь у Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді 
«Дотик природи» (м. Київ, НЕНЦУМ)

жовтень –
листопад

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

17. Посвята в юні науковці жовтень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

18. Участь у Всеукраїнському фестивалі інноваційних проектів «Sikorsky Challenge – 2019» жовтень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

19. Участь у Всеукраїнському турнірі юних економістів жовтень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

20. Участь у Всеукраїнському турнірі юних правознавців жовтень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

21. Участь у Всеукраїнській школі-семінарі «Сучасні матеріали та технології в межах 
Міжнародної конференції «HighMatTech» 

жовтень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

22. Участь у Всеукраїнському хакатоні для учнів МАН жовтень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

23. Участь у Всеукраїнському турнірі юних біологів жовтень –
листопад

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

24. Участь у Всеукраїнському турнірі юних хіміків жовтень –
листопад

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

25. Участь у Всеукраїнському Інтернет - турнірі з природничих дисциплін жовтень –
грудень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

26. Участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу «Intel – Eкo Україна» (заочний конкурс тез 
наукових досліджень)

жовтень –
грудень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

27. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О у Всеукраїнському конкурсі учнівських есе «Права 
людини крізь призму сучасності»

жовтень –
грудень

НМЦ ПТО

28. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О в ХІІ Всеукраїнському конкурсі мультимедійних 
проектів «Врятувати від забуття»

жовтень –
січень

НМЦ ПТО

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

Управління освіти та науки, ЛОІППО, 
НМЦ ПТО, ВНЗ

30. I–ІІІ етапи ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка

жовтень –
грудень

Управління освіти та науки, ЛОІППО, 
НМЦ ПТО, ВНЗ

31. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу краєзнавчо-
дослідницьких робіт учасників Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді 
«Моя Батьківщина – Україна»

листопад НМЦ ПТО
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32. Інтелектуальний марафон «Люблю і знаю Україну» листопад НМЦ ПТО
33. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О у Всеукраїнському конкурсі робіт юних фото- та 

відеоаматорів «Моя Україно!»
листопад НМЦ ПТО

34. Участь здобувачів освіти П(ПТ)О в X Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» листопад НМЦ ПТО
35. ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх предметів листопад НМЦ ПТО
36. ІІ етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика листопад НМЦ ПТО
37. Обласні заходи щодо Дня пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні листопад ЛОІППО
38. Обласний етап міжнародної природознавчої гри «Геліантус» листопад ЛОІППО
39. Обласний етап міжнародної гри зі світової літератури «Synflower» листопад ЛОІППО
40. ІІ (районний/міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів
листопад –
грудень

Відділ дошкільної 
та середньої освіти, ЛОІППО

41. Участь у ХІІ Міжнародній історико-краєзнавчій конференції учнівської молоді 
«Південно-Східна Україна: зі стародавності у XXI століття», Донецька область

листопад Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

42. Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Луганщина – мій рідний край» листопад Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

43. Участь у всеукраїнській конференції учнівської молоді «Рідна мова – щит держави» листопад –
грудень

Відділ позашкільної освіти, виховання 
та інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

44. 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 2019 році 
для вручення стипендій Президента України

листопад Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

45. Участь у Всеукраїнській олімпіаді з філософії листопад Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

46. Участь у Всеукраїнській науково-технічній виставці молодіжних інновацій та творчих 
проектів «Майбутнє України» 

листопад Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

47. Участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН – Юніор Ерудит» листопад –
грудень

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

48. Обласний інтернет-урок права для учнів закладів загальної середньої освіти грудень Відділ дошкільної та загальної середньої 
освіти спільно з Луганським державним 
університетом внутрішніх справ 
імені Е. О. Дідоренка
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49. Проведення заходів до Дня святого Миколая Чудотворця, новорічних та різдвяних свят 17–31 
грудня

Відділ дошкільної та загальної середньої 
освіти, відділ позашкільної
освіти виховання та інтернатних закладів

50. Участь у І етапі Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру – 2019» грудень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

51. І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
КЗ «ЛОМАНУМ»

грудень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

52. Обласні змагання зі скелелазіння серед учнівської молоді Луганської області грудень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

53. Участь у Всеукраїнському заочному конкурсі навчально-дослідних земельних ділянок. грудень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

54. Участь у Всеукраїнському заочному конкурсі на кращу творчу роботу за результатами 
експедиційно-польових зборів команд юних екологів і натуралістів до Науково-
художнього журналу для дітей та юнацтва «Паросток» і газети «Юний натураліст»

грудень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

55. Обласний етап Всеукраїнських конкурсів:
• «Новорічна композиція»
• «Український сувенір»

грудень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

56. Участь у Всеукраїнських конкурсах:
• «Новорічна композиція»
• «Український сувенір»

грудень Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

57. Участь у Всеукраїнській історико-краєзнавчій акції учнівської молоді «Українська 
революція: 100 років надії і боротьби» 

протягом 
року

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

58. Проведення туристських походів, експедицій, екскурсій, навчально-тренувальних 
зборів тощо з вихованцями ЛОЦДЮТК

протягом 
року

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (ЛОЦДЮТК)

59. Участь у школі громадської і волонтерської участі та патріотичного виховання «Агенти 
змін»

протягом 
року

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

60. Участь у Міжнародній Школі з культурної дипломатії протягом 
року

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ») 

61. Участь у школі з філософії протягом 
року

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

62. Участь у школі з української культури протягом 
року

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)
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63. Участь у школі з екологічної культури протягом 
року

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

64. Участь у фестивалі шістдесятництва та дисидентського руху протягом 
року

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

65. Участь у Всеукраїнській науковій мобільній студії протягом 
року

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

66. Участь у навчально-тренінгових заняттях для учнів-членів МАН в межах 
Всеукраїнського проекту «Відкрита освітня лабараторія» 

протягом 
року

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів (КЗ «ЛОМАНУМ»)

67. Природоохоронні заочні акції: «День землі», «День Довкілля», «До чистих джерел», 
«Ліси для нащадків», «Птах року», «Годівничка», «День зустрічі птахів» (регіони)

протягом 
року 

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

68. Трудові заочні акції: «Плекаємо сад», «Дослідницький марафон», «Парад квітів 
біля школи», «Кролик», «Юннатівський зеленбуд» (регіони)

протягом 
року 

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

69. Всеукраїнська заочна дитячо-юнацька еколого-патріотична гра «Паросток» (регіони, 
м. Кремінна)

протягом 
року 

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

70. Участь у Всеукраїнському заочному еколого-натуралістичному поході «Біощит» 
(регіони, м. Кремінна)

протягом 
року 

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

71. Участь у Всеукраїнському заочному екологічному конкурсі «Вчимося заповідувати» 
(регіони, м. Кремінна)

протягом 
року 

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

72. Участь у Всеукраїнському заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя країна – 
Україна!» (регіони, м. Кремінна)

протягом 
року 

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»

73. Участь у Всеукраїнському заочному конкурсі-огляді внутрішнього озеленення 
приміщень навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин» (регіони, 
м. Сєвєродонецьк)

протягом 
року 

Відділ позашкільної освіти, виховання та 
інтернатних закладів, КЗ «ЛОЦЕНТУМ»
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Х. ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД  
З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У 2019 РОЦІ В МІСТАХ СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ, СТАРОБІЛЬСЬКУ

Дата Навчальний предмет, класи, 
кількість учасників

13.01.2019
неділя

Cєвєродонецьк
Трудове навчання**

(теор. тур +
захист проектів)

9–11 кл.
70 уч.(ксп.)+69 уч.

Cєвєродонецьк
Екологія**

(теор. тур + захист 
проектів)
10–11 кл.

54 уч.

Cєвєродонецьк
Англійська мова 

(І–ІІІ тури)
9–11 кл.

72 уч.

Cєвєродонецьк
Економіка**

(І–ІІ тури)
9–11 кл.

69 уч.

19.01.2019
субота

Cєвєродонецьк
Старобільськ

Хімія
(теор. тур)

8–11 кл.
88 уч.

Cєвєродонецьк
Старобільськ
Астрономія

10–11 кл.
51 уч.

Cєвєродонецьк
Старобільськ

Українська мова
і література

8–11 кл.
88 уч.

20.01.2019
неділя

Cєвєродонецьк
Старобільськ
*Математика

(1 тур)
7–11 кл.
106 уч.

Cєвєродонецьк
Старобільськ

Німецька мова**
(І–ІІІ тури)

9–11 кл.
36 уч.

Французька мова**
(І–ІІІ тури)

9–11 кл.
30 уч.

Cєвєродонецьк
Старобільськ

Географія
(І–ІІ тури)

8–11 кл.
85 уч.

25.01.2018
п’ятниця

Розгляд апеляційних заяв учасників олімпіад з хімії, іноземних мов (І–ІІІ тури)
економіки, екології, трудового навчання (теор. тур), математики

26.01.2019
субота

Cєвєродонецьк
Старобільськ

*Біологія
(теор. + практ. тури)

8–11 кл.
85 уч.

Cєвєродонецьк
Старобільськ

Правознавство
9–11 кл.

69 уч.

Cєвєродонецьк
Старобільськ

Фізика
(І тур)
8–1 кл.
91 уч.
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27.01.2019
неділя

Cєвєродонецьк
Старобільськ
*Математика

(2 тур)
8–11 кл.

50 уч.

Cєвєродонецьк
Старобільськ

Російська мова 
і література

9–11 кл.
69 уч.

02.02.2019
субота

Рубіжне
*Інформатика***

9–11 кл.
69 уч.

Сєвєродонецьк
СЗШ № 18

Хімія**
(експер. тур)

8–11 кл.
44 уч.

Сєвєродонецьк
СЗШ № 18

Іноземні мови**
(говоріння)

9–11 кл.
36+30+72 уч.

08.02.2018
п’ятниця

Розгляд апеляційних заяв учасників олімпіад
з української та російської філології, фізики (1 тур), астрономії, математики, 

географії, біології, правознавства
м. Сєвєродонецьк, СЗШ № 20 (13:30–14:30)

09.02.2019
субота

Рубіжне
Старобільськ

*Інформаційні 
технології***

9–11 кл.
69 уч.

Сєвєродорнецьк
Старобільськ

Історія
8–11 кл.

85 уч.

10.02.2019
неділя

Сєвєродонецьк
НВК-колегіум

Фізика**
(практ. тур)

8–11 кл.
46 уч.

15.02.2018
середа

Розгляд апеляційних заяв учасників олімпіад
з інформатики, інформаційних технологій, історії

м. Сєвєродонецьк, СЗШ № 20 (13:30–14:30)
Прим.
*Олімпіади проводяться за єдиними в Україні завданнями Інституту модернізації змісту освіти
**Олімпіади проводяться тільки в місті Сєвєродонецьку
***Олімпіади з інформатики та інформаційних технологій проводяться в містах Рубіжному та Старобільську (інформаційні технології)
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ХІ. ПЛАН СПІЛЬНИХ ДІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО  
ОЦІНЮВАННЯ ТА МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п Види діяльності Термін Відповідальні 

1. Управлінський аспект
1.1. Аналіз організації, проведення та результатів ЗНО – 2018. Визначення завдань щодо 

проведення ЗНО – 2019
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 – 2019, 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 – 2019 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 – 2019 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 – 2019 та моніторингових досліджень
2.1. Організація та проведення нарад з питань:

• особливості зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої освіти, під час проведення ДПА та для осіб, які виявили 
бажання вступати до закладів вищої освіти у 2019 році;

• програмні вимоги до проведення ЗНО – 2019 та характеристики тестових завдань;
• організація реєстрації осіб на ЗНО – 2019;
• формування мережі пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

залучення до роботи в них педагогічних працівників 

січень 

лютий – 
березень 

Департамент освіти і науки 
Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 
ЛОІППО

2.2. Проведення організаційно-роз’яснювальної роботи серед педагогічних колективів, учнів, батьків, 
громадськості щодо особливостей зовнішнього незалежного оцінювання під час проведення ДПА 
та для осіб, які виявили бажання вступати до закладів вищої освіти у 2019 році

протягом 
року

ДРЦОЯО, Департамент освіти 
і науки Луганської ОДА, ЛОІППО
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2.3. Проведення організаційно-роз’яснювальної роботи серед педагогічних колективів, учнів, 
батьків, громадськості щодо особливостей моніторингових досліджень PISA – 2018 та стану 
сформованості читацької й 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 – 2019 
через сайти Департаменту освіти і науки Донецької ОДА, ДРЦОЯО 

протягом 
року

ДРЦОЯО, ЛОІППО

2.5. Організація та проведення вебінарів, круглих столів, семінарів з питань підготовки 
до проведення ЗНО – 2019 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 – 2019 

січень
березень

Департамент освіти і науки 
Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 
ЛОІППО

2.7. Інформаційне забезпечення ЗНО – 2019, 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 – 2019

протягом 
року

ДРЦОЯО, ЛОІППО

3. Підготовка та проведення пробного ЗНО – 2019 року
3.1. Проведення нарад з відповідальними за зовнішнє незалежне оцінювання управлінь 

(відділів) освіти з питань організації проведення пробного ЗНО – 2019 
протягом 
року

Департамент освіти і науки 
Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 
ЛОІППО

3.2. Формування мережі пунктів пробного ЗНО до 
18 лютого 

Департамент освіти і науки 
Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 
ЛОІППО

3.3. Реєстрація учасників пробного ЗНО 08–31 
січня 

ДРЦОЯО

3.4. Реєстрація педагогічних працівників, залучених до проведення пробного зовнішнього 
незалежного оцінювання

січень ДРЦОЯО

3.5. Навчання, сертифікація та інструктаж персоналу пунктів пробного ЗНО лютий – 
березень 

Департамент освіти і науки 
Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 
ЛОІППО

3.6. Створення регіональних експертних груп з питань визначення результатів пробного 
зовнішнього незалежного оцінювання

до 04 
березня 

ДРЦОЯО, Департамент освіти 
і науки Луганської ОДА, ЛОІППО
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3.7. Проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних предметів 16 та 23 
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 2019 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. Організація та проведення нарад з відповідальними за зовнішнє незалежне оцінювання 

в структурних підрозділах з питань освіти міських рад і райдержадміністрацій, об’єднаних 
територіальних громад, керівниками ЗПТО та ЗВО з питання формування мережі пунктів 
проведення ЗНО й залучення педагогічних працівників до проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання у 2019 році

січень – 
квітень 

Департамент освіти і науки 
Луганської ОДА, ДРЦОЯО

4.2.2. 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

4.2.3. Організація та проведення селекторних (скайп, вебінар) нарад з актуальних питань 
підготовки й проведення ЗНО 2019 року

протягом 
року

Департамент освіти і науки 
Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 
ЛОІППО

4.2.4. Формування мережі пунктів реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє 
незалежне оцінювання у 2019 році

січень Департамент освіти і науки 
Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 
ЛОІППО

4.2.5. Проведення реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання 
у 2019 році, та для проведення державної підсумкової атестації

05.02–
18.03.2019

Департамент освіти і науки 
Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 
ЛОІППО
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4.2.6. Узагальнення інформації щодо реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє 
незалежне оцінювання у 2019 році, та для проведення державної підсумкової атестації

25 лютого,
11 та 26 
березня, 
08 квітня 

ДРЦОЯО, Департамент освіти 
і науки Луганської ОДА, ЛОІППО

4.2.7. Узгодження мережі пунктів проведення ЗНО – 2019:
• формування паспортів пунктів проведення ЗНО;
• видання наказу про мережу пунктів проведення ЗНО 2019 року

лютий – 
березень 
до 19.04  

ДРЦОЯО, Департамент освіти 
і науки Луганської ОДА, ЛОІППО

4.2.8. Узгодження питань щодо залучення педагогічних працівників до проведення ЗНО – 2019 січень – 
лютий 

ДРЦОЯО, Департамент освіти 
і науки Луганської ОДА, ЛОІППО

4.2.9. Реєстрація педагогічних працівників, залучених до проведення ЗНО – 2019 лютий – 
березень 

Департамент освіти і науки 
Луганської ОДА, ДРЦОЯО, 
ЛОІППО

4.2.10. Організація та проведення навчання й сертифікації працівників закладів освіти, залучених 
до проведення зовнішнього незалежного оцінювання

березень – 
квітень 

Департамент освіти і науки 
Луганської ОДА, ДРЦОЯО

4.2.11. Узгодження мережі пунктів перевірки сертифікаційних робіт із завданнями відкритого 
типу

квітень ДРЦОЯО, Департамент освіти 
і науки Луганської ОДА, ЛОІППО 

4.2.12. 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 

4.2.13. Створення регіональних експертних груп з питань визначення результатів зовнішнього 
незалежного оцінювання

до 17.05 ДРЦОЯО, Департамент освіти 
і науки Луганської ОДА, ЛОІППО

4.2.14. Проведення інформаційної кампанії щодо громадського спостереження. Реєстрація 
громадських спостерігачів

січень – 
травень 

ДРЦОЯО, Департамент освіти 
і науки Луганської ОДА, ЛОІППО

4.2.15. Організація та проведення нарад з відповідальними за зовнішнє незалежне оцінювання 
в структурних підрозділах з питань освіти міських рад і райдержадміністрацій, об’єднаних 
територіальних громад, керівниками ЗПТО та ЗВО з питання формування мережі пунктів 
проведення ЗНО й залучення педагогічних працівників до проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання у 2019 році

січень – 
квітень 

ДРЦОЯО, Департамент освіти 
і науки Луганської ОДА, ЛОІППО 

4.3. Проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року
4.3.1. Доставка пакетів з допоміжними матеріалами, тестових матеріалів, адміністративних пакетів, 

організація роботи поліції та медичної служби, організація охорони пунктів проведення ЗНО
до 14.05 ДРЦОЯО, Департамент освіти 

і науки Луганської ОДА, ЛОІППО
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4.3.2. Проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року 21 травня – 
12 липня 

ДРЦОЯО, Департамент освіти 
і науки Луганської ОДА, ЛОІППО

4.3.3. Координація роботи щодо вирішення позаштатних ситуацій на пунктах проведення ЗНО 20 травня – 
12 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 
2019

ДРЦОЯО, Департамент освіти 
і науки Луганської ОДА, ЛОІППО

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
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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 й 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 у справах біженців (Norwegian Refugee Council) протягом року Відділ дошкільної та загальної середньої освіти
4. Земля людей (Terre des hommes) 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 у справах БіженцівDRC/DDG (Тренінги з мінної небезпеки) протягом року Відділ дошкільної та загальної середньої освіти
8. Міжнародна благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитяче 

містечко» (SOS Children’s Villages International)
протягом року Відділ дошкільної та загальної середньої освіти

9. Міжнародна організація Save The Children протягом року Відділ дошкільної та загальної середньої освіти
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
15. Громадська організація «Ліга офіцерів» протягом року Департамент освіти і науки
16. Благодійна організація «Благодійний фонд «АДРА Україна» протягом року Департамент освіти і науки
17. Благодійний фонд «Клуб Дивосвіт» протягом року Департамент освіти і науки
18. Арчи Нова (arche noVa) протягом року Департамент освіти і науки
19. Open Policy Foundation протягом року Департамент освіти і науки
20. Ла Страда – Україна (La Strada) протягом року Департамент освіти і науки
21. Global Synergy протягом року Департамент освіти і науки
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