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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
46021 м.Тернопіль, вул. М.Грушевського, 8, тел: (0352) 52-23-53, факс: (0352)25-27-28, e-mail:

toblosvita@ukrpost.ua

Н А К А З
м.Тернопіль

/5 О/  20/^п. №

Про організацію і проведення засідання 
підсумкової колегії управління освіти 
і науки обласної державної адміністрації

Відповідно до плану роботи управління освіти і науки 
облдержадміністрації на 2016 рік

НАКАЗУЮ:

1. Провести 25 серпня 2016 року засідання підсумкової колегії 
управління освіти і науки облдержадміністрації за участю керівників органів 
управління освітою області, управління освіти і науки Тернопільської, 
управління освіти Чортківської, Кременецької, Бережанської міських рад, 
керівників місцевих методичних установ, директорів вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних, інтернатних, 
позашкільних навчальних закладів, членів президії ради обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки України, голів районних (міських) 
організацій профспілки працівників освіти і науки з питання:

«Про підсумки розвитку освіти області у 2015/2016 навчальному році 
та завдання на 2016/2017 навчальний рік».

2. Затвердити робочий план з підготовки і проведення засідання 
підсумкової колегії управління освіти і науки облдержадміністрації, іцо 
додається.

3. Особам, відповідальним за реалізацію робочого плану, забезпечити 
неухильне і своєчасне виконання передбачених ним заходів.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за^собою.

Начальник управління

Зварич Г.В.
Біловус Н.Ю.
Шкарпій І.П.
Дрозд Т.І.
Юрків Я.М.

О.З.ХОМА

mailto:toblosvita@ukrpost.ua


ЕРДЖУЮ 
ЛI I I I I я освіти 

адміністрації 
О.З.ХОМА

ПЛАН
проведення засідання підсумкової колегії управління 

освіти і науки облдержадміністрації

Дата проведення: 25 серпня 2016 року

Місце проведення: Тернопільський національний технічний університет
імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, вул. Білогірська, 50, 
ОМК «Політехнік»)

Про підсумки розвитку освіти області у 2015/2016 навчальному році та 
завдання на 2016/2017 навчальний рік.

Хома О.З. -  начальник управління 
освіти і науки облдержадміністрації



Додаток
до наказу управління освіти і 

науки облдержадміністрації 
від •/$>. С'-/ /6  №

РОБОЧИЙ ПЛАН 
з підготовки і проведення засідання підсумкової колегії

управління освіти і науки облдержадміністрації
№
п/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за 
виконання

1. Підготувати аналітичні та інформаційні 
матеріали щодо функціонування у 
2015/2016 навчальному році дошкільної, 
загальної середньої, позашкільної та 
професійно-технічної освіти (в т.ч. у 
вигляді графіків, таблиць та діаграм).

До
15.08.16

Працівники управління, 
ОКІППО,
НМЦ ПТО

2. Узагальнення аналітичних матеріалів 
про розвиток системи освіти області у 
2015/2016 навчальному році.

До
19.08.16

керівники
структурних
підрозділів
управління

3. Підготовка матеріалів до виступу 
начальника управління освіти і науки 
облдержадміністрації.

До
19.08.16

Зварич Г.В.,
керівники
структурних
підрозділів
управління

4. Підготовка проекту рішення підсумкової 
колегії.

До
19.08.16

Зварич Г.В.,
керівники
структурних
підрозділів
управління,
ОКІППО,
НМЦ ПТО

5. Підготовка прес-релізу про досягнення 
освіти області у 2015/2016 навчальному 
році для засобів масової інформації.

До
22.08.16

Демків І.С. 
Гетьман О.М. 
Деренівська І.П.

6. Підготовка матеріалів (графіків, 
таблиць, діаграм) для відеопрезентації 
розвитку галузі освіти області під час 
виступу начальника управління.

До
19.08.16

Юрків Я.М.
Лях Я.С. 
Гетьман О.М. 
Деренівська І.П.

7. Підготовка буклету з узагальненими 
матеріалами про розвиток системи 
освіти області у 2015/2016 навчальному 
році.

До
22.08.16

Юрків Я.М. 
Демків І.С.
Лях Я.С. 
Гетьман О.М. 
Деренівська І.П.

8. Формування списків запрошених та 
виступаючих на засіданні підсумкової 
колегії.

До
19.08.16 '

Зварич Г.В.,
керівники
структурних
підрозділів
управління,



Дрозд Т.І.

9. Запрошення членів колегії. 22.08.16. Дрозд Т.І.
10. Підготовка порядку ведення засідання 

підсумкової колегії.
22.08.16. Дрозд Т.І.

11. Передача телефонограми 22.08.16. Дрозд Т.І.
12. Забезпечення умов для проведення 

засідання колегії, оформлення залу.
22-
23.08.16.

Юрків Я.М.,
Герц І.І., Кохан Й.І.

13. Реєстрація учасників засідання колегії. 25.08.16. Носоненко Н.О. 
Ютовець О.Р. 
Боровська Т.Ф. 
Галюк О.Г. 
Голод Н.М.

14 Забезпечення кінофотозйомки. 25.08.16 Кохан И.І.
15. Висвітлення під час колегії на 

мультимедійних засобах аналітичних 
матеріалів з питань порядку денного.

25.08.16. Демків І.С. 
Гетьман О.М.

16. Узагальнення матеріалів колегії 
(протокольне оформлення).

До
31.08.16.

Дрозд Т.І.

17. Підготовка рішення підсумкової колегії. До
31.08.16

Зварич Г.В.,
керівники
структурних
підрозділів
управління

18. Доведення рішення колегії та наказу до 
відома органів управління освітою, 
навчальних закладів області 
(розмноження тексту рішення, 
розсилка).

До
01.09.16.

Дрозд Т.І.

Начальник управління О.З.ХОМА


