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П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

          

  Р І Ш Е Н Н Я 

від 13 липня  2012 року         № 207 

смт. Голованівськ 

 

Про стан виконання районної 

програми «Вчитель» на 2003-2012роки 

 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти 

районної державної адміністрації Коломійчука М.А. «Про стан виконання 

районної програми «Вчитель» на 2003-2012роки, районна рада відмітила, що 

відділом освіти районної державної адміністрації було вирішено такі основні 

питання: оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів, 

удосконалення системи матеріального та морального стимулювання, 

підвищення кваліфікації вчителів та їх педагогічної творчості, підвищення 

ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства. 

Професійний потенціал району в основному відповідає вимогам сьогодення. 

Так, в 2011році атестувались дві школи – Голованівська ЗШ І-ІІІст. ім. Г.В. 

Міклея та Крутенькіська ЗШ І-ІІІст. Учні цих шкіл показали середній та 

достатній рівень знань. 

На  даний час навчальні заклади району  на 99,4% забезпечені 

педагогічними кадрами, а це 512 педагогічних працівників (з них 19 

сумісників). Існує потреба у вчителях хімії та біології уТроянськії ЗШ І-ІІІ ст. 

та  Липовеньківській ЗШ І-ІІІ ступенів; математики - у Новосільському НВК 

«ЗШ  І-ІІст.-ДНЗ»  

Мають повну вищу освіту – 443 педпрацівники, 13 – базову вищу 

освіту, 49 – неповну вищу освіту, 9 – загальну середню освіту. 15 педагогів 

нагороджені значком «Відмінник освіти України», 84 мають педагогічне 

звання «Старший вчитель», 7 – «Вчитель-методист». 

 Відділом освіти райдержадміністрації визначено до 2013 року  

перспективну потребу в педагогічних кадрах. 



 В навчальних закладах проводиться профорієнтаційна робота щодо 

подальшого навчання випускників для здобуття педагогічних 

спеціальностей.  

Щорічно до 1 січня формується державне замовлення на підготовку 

педагогічних працівників у вищих навчальних закладах. Замовлення 

складається згідно поданих заяв та в залежності від потреб. У 2011 році 

відділом освіти видано 11 цільових направлень в педагогічні вузи України. З 

них 4 випускника загальноосвітніх шкіл району вступили до Уманського 

ДПУ ім. П.Тичини (спеціальність  англійська мова у початкових класах),  

2 – Уманський гуманітарно-педагогічний коледж (спеціальність вчитель 

початкових класів, англійська мова у початкових класах; дошкільне 

виховання. Хореографія), 1 – Балтське педагогічне училище (спеціальність 

початкові класи, соціальна педагогіка). 

 В 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх школах району 

приступило до роботи 11 молодих спеціалістів, із них 9 закінчили Уманський 

ДПУ імені Павла Тичини, 1 – Кам’янець-Подільський національний 

університет ім.. Івана Огієнка, 1- Балтське педагогічне училище. 

 В закладах освіти району визначено зміст і форми роботи навчальних 

закладів для забезпечення професійного становлення і зростання молодих 

спеціалістів, проводиться їх стажування, закріплюються вчителі-наставники. 

 На нарадах керівників навчальних закладів, колегіях відділу освіти, 

семінарах для вчителів постійно розглядаються питання про перехід 

загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст освіти. Забезпечується 

систематичне виконання плану підвищення кваліфікації вчителів.  

Фінансування виконання програми «Вчитель» здійснюється в межах 

асигнувань, передбачених районним бюджетом. У 2011 році педагогічним 

працівникам виплачено оздоровчі на суму 1254,4 тис.грн.  2 працівникам 

надано путівки для санаторно-курортного лікування на суму 9,1 тис.грн. 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію начальника відділу освіти районної державної 

адміністрації Коломійчука М.А. «Про стан виконання районної  програми  

«Вчитель» на 2003-2012роки взяти до відома. 

2. Рекомендувати районній державній адміністрації розробити та 

подати на розгляд сесії районної ради проект районної програми «Вчитель»  

на наступні роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради  з питань освіти, культури, спорту. молодіжної 

політики та у справах сім’ї. 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 


