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Обговоривши доповідь начальника відділу освіти і науки Селютіної О.М. 

та інших доповідачів, учасники конференції зазначають, що відділом 

освіти і науки, навчальними закладами проведено значну роботу з 

виконання Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, 

щодо розвитку освітньої галузі, створення умов для забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти,  і заявляють про згоду з цілями і завданнями, 

висловленими в доповіді та виступах. 

Учасники конференції вважають, що найбільш актуальним 

питаннями є: 

-  забезпечення рівного доступу до якісної безкоштовної освіти;  

- модернізація системи освіти, в тому числі профільного навчання; 

- виконання завдань, визначених  Концепцією національно-патріотичного 

виховання учнів. 

- ініціювання розроблення нових педагогічних технологій і механізмів їх 

всебічної підтримки; 

- інтеграція найбільш продуктивних проектів у професійну діяльність 

учителів; 

– підготовка вчителів до розробки власних Інтернет-ресурсів, з метою 

формування інформаційно-предметного середовища в навчальних закладах 

і, як наслідок, інформаційно-комунікаційного освітнього простору в 

цілому. 

         Враховуючи результати аналізу стану справ в освітній галузі міста, 

відділу освіти і науки та педагогічним колективам навчальних закладів в 

наступному навчальному році необхідно реалізовувати ряд пріоритетних 

завдань: 

1.  Дієвість особистісно орієнтованої освітньої системи міста 

 2. Системне впровадження  в педагогічну практику сучасних інноваційних 

технологій, які забезпечують компетентнісний підхід до навчально-

виховного процесу 

4. Забезпечення методичного супроводу впровадження нових програм 

базової школи 

5.  Забезпечення методичного супроводу та розширення кола суб'єктів 

інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в закладах 

освіти міста 

6. Забезпечення і поширення педагогічних ініціатив, новацій, 

перспективного досвіду і реальних досягнень педагогів 

7. Формування в учнів компетентностей  відповідно до Концепції нової 

української школи: володіння іноземними мовами та інформаційними 

технологіями, уміння критично мислити, співпрацювати з іншими, 

навчатися впродовж життя, бути відповідальними громадянами своєї 

країни. 

8. Проведення систематичної роботи з розвитку, пошуку та підтримки 

творчо-обдарованих дітей через впровадження інтерактивних форм 

роботи. 

9. Вдосконалення  міської системи інклюзивної освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами, створення комфортних умов їх 

перебування в навчальних закладах. Постійний контроль з дотримання 

чинного законодавства щодо організації навчання дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку за індивідуальною формою. 

10. Зосередження особливої уваги на питаннях національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді з опорою на   Концепцію національно-

патріотичного виховання,  створення сприятливого середовища для 

виховання  національно свідомого громадянина, патріота своєї держави. 

Виховання в молоді патріотизму, національної свідомості, почуття 

приналежності до свого народу, гордості за його історичне минуле, 

громадянських рис і духовних пріоритетів. 

 

 

Пропонуємо пропозиції, викладені в даній резолюції, врахувати при 

плануванні роботи на новий навчальний рік і керуватися ними в 

практичній діяльності. 

 

 

 

 

 


