
Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
17.06.2005                  №  210 

 
 

 
З а х о д и 

щодо закінчення поточного та організованого початку нового  
2005/2006 навчального року в закладах освіти області 

 
 

1. Розробити конкретні заходи щодо закінчення поточного та 
організованого початку  нового 2005/2006 навчального року. 

 
Липень 2005 року              Райдержадміністрації,  
                                                              міськвиконкоми міст обласного 
                                                              значення 

 
 2. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів 
І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової 
середньої освіти. 

 
10.07.2005              Управління освіти і науки 

                     облдержадміністрації,   
                     райдержадміністрації,  
                     міськвиконкоми міст   

обласного значення       
            

  
 3. Забезпечити  у літній період збереження матеріально-технічної бази та 

бібліотечних фондів навчальних закладів обласного підпорядкування. 
 
01.09.2005     Управління освіти і науки 

          облдержадміністрації    
 

4. Забезпечити    належне    проведення    урочистостей,    пов'язаних    із 
закінченням навчального року, особливу увагу звернути на організацію 
випускних вечорів з дотриманням вимог щодо збереження життя та здоров'я 
учасників. 

 
Червень-липень 2005 року Управління освіти і науки  

облдержадміністрації,  
 райдержадміністрації, 
          міськвиконкоми  міст  

обласного значення  
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 5. Сприяти працевлаштуванню випускників усіх типів загальноосвітніх, 
професійно-технічних, вищих навчальних закладів (особливу увагу звернути на 
працевлаштування дітей-сиріт і дітей, які потребують   соціальної допомоги). 

 
01.09.2005      Управління освіти і науки 

          облдержадміністрації,  
          райдержадміністрації, 
          міськвиконкоми  міст  

обласного значення   
 

 6. Організувати літнє дозвілля дітей дошкільного віку, учнів 
загальноосвітніх, професійно-технічних закладів (особливо дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування), максимально використавши з цією 
метою приміщення дитячих дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, 
у т.ч. шкіл-інтернатів, професійно-технічних, спортивних, позашкільних 
навчальних закладів; сприяти виконанню міжгалузевої програми 
“Оздоровлення студентів”. 
 

Липень-серпень 2005 року                 Управління освіти і науки,   
                                                               у справах сім’ї та молоді 

                      облдержадміністрації, 
                      міськвиконкоми міст  

 обласного значення   
             

7. Забезпечити проведення для дітей спортивно-масових, еколого-
натуралістичних і природоохоронних, науково-технічних заходів, творчих 
конкурсів, краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок; відвідання 
школярами виставок, театрів, музеїв для ознайомлення з визначними 
пам’ятками вітчизняної та зарубіжної історії, культури.      
 

Липень-серпень 2005 року                 Управління освіти і науки  
                                                                        облдержадміністрації, 

                     міськвиконкоми міст  
 обласного значення  

                           
8. Забезпечити належну організацію і проведення навчально-виробничої 

практики в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах.  
 

Липень-серпень 2005 року                 Управління освіти і науки      
                                                                        облдержадміністрації    
 
 9. Сприяти залученню учнівської молоді старшого віку та студентів до 
суспільно-корисної діяльності, тимчасового працевлаштування (з дотриманням 
норм чинного законодавства) на період літніх канікул. 
 

Липень-серпень 2005 року                Управління освіти і науки,   
                                                                        у справах сім'ї та молоді   

        облдержадміністрації,   
        райдержадміністрації,  

міськвиконкоми  
        міст обласного значення  
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10. З метою організації роботи на період літніх канікул з дітьми за місцем 

проживання, зокрема, з дітьми, схильними до правопорушень, налагодити 
співпрацю органів і закладів освіти з органами МВС України, працівниками 
соціальних служб, організаціями та установами культури, спорту, туризму, а 
також із дитячими та молодіжними громадськими організаціями. 

Липень - серпень 2005 року                Управління освіти і науки 
        облдержадміністрації,   
        райдержадміністрації,  

 міськвиконкоми  
        міст обласного значення   

 11. Продовжити роботу щодо оптимізації мережі дошкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів 
відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Назустріч 
людям”. 

             01.09.2005        Управління освіти і науки 
                                                                        облдержадміністрації,  
                                                                        райдержадміністрації,  
                                                                        міськвиконкоми  міст   
       обласного значення     
                                                                   
 12. Продовжити  комплекс заходів щодо переходу школи ІІІ ступеня на 
профільне навчання.            
          01.09.2005         Управління освіти і науки 

         облдержадміністрації, 
                                                                        райдержадміністрації, 

міськвиконкоми 
                                                                        міст обласного  значення                       

13. Забезпечити якісні поточні та капітальні ремонти закладів освіти, які є 
об'єктами  спільної власності  територіальних громад сіл, селищ, міст 
Запорізької області. 

                        
25.08.2005           Управління освіти і науки 

          облдержадміністрації, 
          райдержадміністрації,   
          міськвиконкоми 
          міст обласного значення                                      
  

14. Провести капітальні ремонти:  

котельні Чернігівської загальноосвітньої школи-інтернату; 

водогону школи-інтернату № 7 м. Запоріжжя; 

даху навчального і спального корпусів Хортицького навчально-
реабілітаційного багатопрофільного центру; 
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спального корпусу гімназії інтернатного типу “Дивосвіт”.  

 
01.09.2005                                           Управління освіти і науки   

                                                                         облдержадміністрації   
 

 15. Провести поточні ремонти інтернатних закладах області.  
 

01.09.2005                                           Управління освіти і науки   
                                                                         облдержадміністрації   

 

  16. Розробити комплексні заходи щодо підготовки загальноосвітніх, 
професійно-технічних навчальних закладів до осінньо-зимового періоду та 
опалювального сезону. 

                           
Червень-серпень 2005 року  Управління освіти і науки 
                                                               облдержадміністрації,  

                                                                        райдержадміністрації,  
   міськвиконкоми міст  
   обласного значення 
 

 
17. Завершити  комплектування  загальноосвітніх, професійно-технічних  

та позашкільних навчальних закладів педагогічними та керівними  
працівниками. 

15.08.2005     Управління освіти і науки 
                                                                        облдержадміністрації,                                                                                                        
                                                                        райдержадміністрації,  

міськвиконкоми 
                                                                        міст  обласного значення   
 

18. Уточнити потребу в підручниках і посібниках, подати відповідну 
заявку до Міністерства освіти і науки України та забезпечити своєчасне 
надходження їх до навчальних закладів. 
 

Липень 2005 року                 Управління освіти і науки 
                                                                        облдержадміністрації, 

 райдержадміністрації, 
          міськвиконкоми  міст  

обласного значення  
                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                 

19. Проаналізувати стан охоплення дітей шкільного віку навчанням. 
Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
12.04.2000 № 646 “Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків 
шкільного віку”. 

01.09.2005                                           Управління освіти і науки   
           облдержадміністрації,  

 райдержадміністрації,     
 міськвиконкоми міст  
 обласного значення 



 5 
 20. Провести набір учнів до 1-х та 10-х класів, забезпечити раціональне 

комплектування інших класів (груп) навчальних закладів системи загальної 
середньої освіти.     

Управління освіти і науки    
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми 

                                                                    міст  обласного значення  
                                                                                 

 21. Вивчити охоплення дітей дошкільною освітою та вжити невідкладних 
заходів щодо максимального залучення дітей п’ятирічного віку до 
систематичного навчання у дошкільних навчальних закладах. 

 
Протягом  року      Управління  освіти і науки  

                                                                        облдержадміністрації, 
 райдержадміністрації, 
          міськвиконкоми  міст  

  обласного значення 
 

22. Організувати в сільській місцевості  підвіз учнів та педагогів до 
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. 

01.09.2005       Райдержадміністрації  
 

23. Забезпечити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов у 
загальноосвітніх навчальних закладах при підготовці їх до нового навчального 
2005/2006 року. 

Липень-серпень 2005 року                 Управління освіти і науки  
                                                                         облдержадміністрації, 
 райдержадміністрації  

 
24. Провести регіональні огляди готовності загальноосвітніх, 

професійно-технічних  та вищих навчальних закладів  до нового           
2005/2006 навчального року. 

25.08.2005      Управління освіти і науки 
         облдержадміністрації,  
         райдержадміністрації,  

  міськвиконкоми  міст  
 обласного значення 

 
25. Забезпечити  підготовку науково-методичних та інструктивних 

матеріалів до серпневих нарад освітян. 
01.08.2005      Управління освіти і науки 

                                                                         облдержадміністрації  
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26. Розглянути стан підготовки загальноосвітніх, професійно-технічних 

навчальних закладів до нового навчального року на засіданнях колегій 
управлінь (відділів) освіти, серпневих конференціях педагогічних працівників, 
залучивши  до участі  в них  керівників  місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, наукових установ, підприємств і  
організацій. 

 
Серпень 2005 року                              Управління освіти  і науки  

                                                                         облдержадміністрації, 
        райдержадміністрації, 
                                                                         міськвиконкоми  міст  

 обласного значення  
 
          27. Провести в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 
навчальних закладах звітування керівників про виконану роботу за рік на 
загальних зборах педагогічних колективів, батьківських   комітетів, рад та 
піклувальних рад навчальних закладів.  
 

Червень-серпень 2005 року                Управління освіти і  науки                                
                                                                         облдержадміністрації,   
                                                                         райдержадміністрації, 

  міськвиконкоми  міст  
 обласного значення 
                                                                    
        28. Забезпечити проведення Дня знань та установити, що навчальні 
заклади самостійно визначають тему першого уроку. Рекомендовано такі теми: 
 1 клас: “Моя рідна школа”; 
 2-4 класи: “Моя Батьківщина – Україна”; 
 5-11 класи: “Україна – держава європейська”; 
 у професійно-технічних навчальних закладах: “Робітнича професія – 
дорога в самостійне життя”; 
 у вищих навчальних закладах: “Студентське самоврядування як 
невід’ємна складова демократизації вищої школи”.  
 

Серпень-вересень 2005 року      Управління освіти і науки  
             облдержадміністрації 
 
  

     
 

  
 
 
Керівник апарату  
облдержадміністрації                                                                          Р.В. Дригинич                                              
 
 


