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Про проведення конкурсу 
на кращий проект опорної школи

На виконання пункту 2 протоколу наради під головуванням Прем’єр- 
міністра України від 24 листопада 2015 року «Про удосконалення моделі 
фінансування освіти в Україні», доручення Прем’єр-міністра України від 
28 грудня 2015 року №47816/5/1-15 щодо створення опорних шкіл, листів 
Міністерства освіти і науки України від 23.02.2016 №1/9-94 «Щодо опорних 
шкіл» та обласної державної адміністрації від 15.02.2016 р. № 04-802/32-22 
«Про створення опорних шкіл», відповідно до нової редакції Положення про 
освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
27.08.2010 №777, з метою структурно-інноваційного та якісного оновлення 
загальної середньої освіти, створення сучасних навчальних закладів, умов 
для рівного доступу до якісної освіти, концентрації та ефективного 
використання матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу

НАКАЗУЮ:

1. Провести обласний етап конкурсу на кращий проект опорної 
школи (далі -  Конкурс) до 20 березня ц.р..

2. Затвердити умови проведення Конкурсу (додаток 1).
3. Затвердити склад оргкомітету та журі Конкурсу (додатки 2,3).
4. Оргкомітету та журі Конкурсу забезпечити:
4.1. Залучення кращих шкіл області до конкурсу.
4.2. Проведення Конкурсу відповідно до умов.
4.3. Оцінювання та визначення переможців Конкурсу до 18 березня 

2016 року.
5. Керівникам місцевих органів управління освітою, директорам 

опорних шкіл до 15 березня 2016 року надіслати оргкомітету заявку і 
матеріали на участь у Конкурсі на адресу Тернопільського обласного 
комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль, 
вул. Громницького. 1, ТОКІППО, adm in@ ippo.edu.te.ua).
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6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
департаменту - начальника управління дошкільної, загальної середньої, 
спеціальної, позашкільної освіти, виховної та кадрової роботи департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації Біловус Н.Ю.

Директор департаменту 0 .3 . ХОМА

Біловус Н.Ю. 
Петровський О.М. 
Вітер В.О.



Додаток 1
до наказу департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації
від оЖ- 03 № &5~

УМОВИ
проведення обласного конкурсу на кращий проект опорної школи

І. Загальні положення

1.1. Опорний навчальний заклад (1шЬ-&с1іоо1) -  це добре обладнаний 
навчальний заклад з європейським рівнем освіти.

Опорний заклад є юридичною особою, має рахунки в органах 
Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку та має у своєму складі 
філії. Кількість учнів (вихованців) опорного закладу (без врахування учнів 
(вихованців) філій), як правило, становить не менше 360 осіб.

1.2. Конкурс проводиться з метою виявлення та підтримки творчо 
працюючих педагогічних колективів шкіл, поширення їх здобутків зі 
створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної загальної 
середньої освіти, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної 
школи.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:
-  стимулювання процесу оптимізації мережі шкіл та їх розвитку у 

рамках модернізації загальної середньої освіти;
-  виявлення інноваційних моделей шкіл та організаційних структур 

управління ними в умовах сформованого інформаційного середовища;
-  виявлення ефективної моделі опорної школи як центру освітнього 

округу, діяльність якої спрямована на створення умов для здобуття 
громадянами якісної загальної середньої освіти, упровадження допрофільної 
підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, 
забезпечення всебічного розвитку особистості відповідно до європейських 
стандартів;

-  підтримка діяльності ініціативних та творчих керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів;

-  поширення передового педагогічного досвіду кращих опорних
шкіл;

-  привернення уваги органів виконавчої влади, науковців, 
громадськості до питань розвитку закладів загальної середньої освіти.

II. Керівництво Конкурсом

2.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу 
здійснюють департамент освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації



та Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної 
педагогічної освіти.

2.2. Переможців і лауреатів огляду-конкурсу визначає журі.
2.3. Організаційно-методичний супровід проведення конкурсу здійснює 

Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної 
педагогічної освіти.

III. Терміни проведення та учасники Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться у період з 1 по 18 березня 2016 року.
3.2. Матеріали учасників Конкурсу подаються місцевими органами 

управління освітою в лабораторію методичного менеджменту 
Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної 
педагогічної освіти до 15 березня 2016 року.

IV. Умови участі у Конкурсі

4.1. Для участі у Конкурсі до оргкомітету подаються такі матеріали: 
заявка органу управління освітою;
опис проекту опорної школи (до 10 сторінок) з обов’язковим 

включенням плану розвитку навчального закладу на 3 наступні роки; 
додаткові ілюстративні матеріали.

4.2. Матеріали Конкурсу можуть містити такі змістові компоненти:
-  структура освітнього округу (опорна школа, три і більше філій, 

інші освітні заклади - суб’єкти округу);
-  концепція, мета та завдання діяльності опорної школи;
-  характеристика професійного рівня керівника опорної школи;
-  характеристика професійного рівня педагогічного колективу;
-  опис науково-методичного забезпечення та матеріально- 

технічного оснащення навчально-виховного процесу;
-  перспективи профільного навчання;
-  результативність роботи навчального закладу за 3 останніх роки;
-  співпраця з іншими загальноосвітніми навчальними закладами, 

які можуть стати філіями опорних шкіл;
-  відомості про орієнтовну мережу класів опорної школи 

(наявність двох класів у кожній паралелі, починаючи з 5 класу);
орієнтовна кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до 

опорної школи з інших населених пунктів;
-  бібліографія друкованої продукції та публікацій педагогічних 

працівників навчального закладу у педагогічний пресі;
-  матеріально-технічна база (шкільний автобус, наявність 

навчальних кабінетів, кількість ПК, впровадження енергозберігаючих 
технологій, підключення до Інтернету, облаштування для інклюзивної освіти,



спортивний зал та майданчики, шкільна їдальня (обладнання, посадочних 
місць), ремонт приміщень, шкільна бібліотека, в н у т р іш н і туалети для учнів.

4.3. Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику в 
електронному варіанті відповідно до стандартів оформлення ділових 
документів.

V. Підведення підсумків Конкурсу

5.1. Підведення підсумків Конкурсу проводитиметься обласною 
державною адміністрацією 20 березня 2016 року.

5.2. Результати конкурсу будуть . оприлюднені на сайтах 
Тернопільської обласної державної адмінстрації, департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, обласного комунального інституту післядипломної 
педагогічної освіти.



Додаток 2
до наказу департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації
тлСО, (Р ^ т

Склад оргкомітету Конкурсу

1. Свінних Галина Григорівна -  заступник директора 
ТОКІНІ Ю, голова оргкомітету.

2. Біловус Наталія Юліанівна -  заступник директора 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації -  начальник управління.

3. Мороз Галина Петрівна -  методист ОКІППО.
4. Соболяк Любов Євгенівна -  методист (завідувач) 

лабораторії ОКІППО.
5. Уруський Володимир Іванович -  заступник директора

ОКІППО.

Додаток З
до наказу департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації

Журі Конкурсу

1. Хома Ольга Зіновіївна -  директор департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації.

2. Євтушенко Раїса Іванівна -  головний спеціаліст 
Міністерства освіти і науки України (за згодою).

3. Леськів Ігор Юрійович -  голова постійної комісії з питань 
освіти, науки, молодіжної політики, спорту, туризму та курортно- 
рекреаційної діяльності обласної ради (за згодою).

4. Литвинчук Віктор Юхимович, директор офісу реформ (за
згодою).

5. Боднар Оксана Степанівна -  доцент (завідувач) кафедри
ОКІППО.

6. Чорна Ірина Михайлівна -  голова Громадської ради при 
департаменті освіти і науки облдержадміністрації.


