
 

 

П Р О Т О К О Л  № 2                                                                                                       

засідання колегії управління освіти  

Кропивницької міської ради 

 

від 27 червня 2021 року 

 

Присутні:  

Голова колегії 
 

КОСТЕНКО                             -               начальник управління освіти 

Лариса Давидівна          

   

Заступник голови колегії 
 

СЕРОПЯН                     -         заступник начальника  

Євген Олександрович управління освіти  

 

 

Секретар колегії 

 

КУМПАН        -               начальник відділу по роботі  

Світлана Геннадіївна з закладами освіти управління              

освіти  

 

Члени колегії :  

 

ВАСИЛЬЄВА                             -             начальник відділу юридичного та  

Олена Костянтинівна  фінансового забезпечення управління     

освіти  

 

ВОРОНОВ                                  - директор комунальної установи 

  Юрій Миколайович   «Інклюзивно-ресурсний центр № 2»   

Міської ради міста Кропивницького  

 

 

ДЗЮБА                   -         голова Міської профспілкової 

Олександр Віталійович                          організації працівників освіти і науки 

України міста Кропивницького 

 

ДОРОШЕНКО                           -         директор комунальної установи 

  Олена Миколаївна                                  «Інклюзивно-ресурсний центр № 1»  

Міської ради міста Кропивницького  
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КРАСНОВА                                -           директор Кіровоградської гімназії  

Любов Степанівна нових технологій навчання  

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

 

СІЛАНТ’ЄВА                              -           директор комунального закладу  

Євгенія Едуардівна «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області  

 

СОРОКА                                     -  директор спеціального дошкільного  

Лілія Юріївна навчального закладу (ясла-садок)       

№ 46 «Краплинка»  

 

 

ТИТАРЕНКО                               -           директор комунального закладу  

Лілія Станіславівна «Навчально-виховне об’єднання           

І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

 

        

ЧЕРЕДНІЧЕНКО         -           депутат Кропивницької міської ради 

Наталя Юріївна  

 

Відсутні: 

СТРЮКОВА                                 -            директор комунальної установи  

Оксана Михайлівна «Міський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

 Міської ради міста Кропивницького 

 

ФУНДОВНИЙ                              -  голова Кропивницької міської   

Володимир Васильович  організації Вільної профспілки 

працівників освіти і науки України  

Запрошені: директори НВО № 25 (Л.Матяшова), НВО № 31 

(Т.Тиханська), НВО «Вікторія – П» (С.Пахомова), ЗОШ № 2 (І.Базека), 

Балашівська гімназія (М.Михайлова), НВО № 33 (Н.Репецька), ЗОШ № 10 

(В.Богачук), НВО «Гімназія ім. Т.Шевченка» (Г.Война), НВО № 1 (І.Майстрова), 

Козацька гімназія (Л.Шевелєва), Гірнича гімназія ( Т.Рацул), НВО № 35 

(Л.Бондаренко), СЗОШ № 14 (О.Саржевський),  Кущівська гімназія (Н.Вельгун), 

ЗОШ № 4 (С.Павленко), ГНТН (Л.Краснова), Лелеківська гімназія (Л.Левченко), 

Гімназія ім. О.Журливої (Н.Дзюба), НВО «Мрія» (Л.Титаренко), НВК 

«Кіровоградський колегіум» (О.Максимова), НВО № 20 (С.Колосова), директори 

закладів загальної середньої освіти, директори інклюзивно-ресурсних центрів, 

спеціалісти управління освіти Навроцька І.Г., Борщенко О.В. 

 



                                          Порядок денний: 

        І частина 

   

 

Дата і місце       24 травня  2021 року  

проведення:      каб. № 126 

 

 

1. Презентація стратегій розвитку закладів освіти міста Кропивницького. 

 

14.00-15.00   НВО № 25, НВО № 31, НВО «Вікторія – П», ЗОШ № 2, 

Балашівська гімназія 

 

15.00-16.00   НВО № 33, ЗОШ № 10, НВО «Гімназія ім. Т.Шевченка», 

НВО № 1 

 

16.00-17.00  Козацька гімназія, Гірнича гімназія, НВО № 35 

 

        ІІ частина 

   

Дата і місце       27 травня  2021 року  

проведення:      каб. № 126 

 

 

1. Презентація стратегій розвитку закладів освіти міста Кропивницького. 

13.00-14.00  СЗОШ № 14,  Кущівська гімназія, ЗОШ № 4  

14.00-15.00   ГНТН, Лелеківська гімназія, Гімназія ім. О.Журливої, НВО 

«Мрія» 

15.00-16.00   НВК «Кіровоградський колегіум», НВО № 20 

 

2.  16.00-17.00 (за планом): 

1. Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників міста у 

2020/2021 навчальному році. Результати сертифікації. 

  О.Васильєва  

2. Про підсумки проведення зовнішнього аудиту закладів освіти міста 

Державною службою якості освіти у Кіровоградській області. 

         С.Кумпан 

3. Про роботу інклюзивних та спеціальних класів на базі закладів освіти міста по 

охопленню спеціальною допомогою дітей з особливими освітніми потребами. 

Роль ІРЦ та результативність їх роботи. 

    І.Навроцька 

    О.Дорошенко 

     В.Готішан 

     Ю. Воронов 

  

4. Про відвідування учнями закладів загальної середньої освіти,  їх залучення до 



навчання, профілактику правопорушень та злочинів серед неповнолітніх. 

    О.Борщенко 

5. Про  реалізацію ключової реформи «Нова українська школа» Міністерства 

освіти і науки України у місті Кропивницькому (з досвіду роботи). 

     Л.Матяшова 

      Л.Титаренко 

6. Про підсумки роботи Центру професійного розвитку педагогічних працівників 

міста Кропивницького. 
 

7. Про виконання попередніх рішень колегії. 

         С.Кумпан 

 

І. Слухали:  директорів НВО № 25 (Л.Матяшова), НВО № 31 (Т.Тиханська), 

НВО «Вікторія – П» (С.Пахомова), ЗОШ № 2 (І.Базека), Балашівська гімназія 

(М.Михайлова), НВО № 33 (Н.Репецька), ЗОШ № 10 (В.Богачук), НВО «Гімназія 

ім. Т.Шевченка» (Г.Война), НВО № 1 (І.Майстрова), Козацька гімназія 

(Л.Шевелєва), Гірнича гімназія ( Т.Рацул), НВО № 35 (Л.Бондаренко), СЗОШ № 

14 (О.Саржевський),  Кущівська гімназія (Н.Вельгун), ЗОШ № 4 (С.Павленко), 

ГНТН (Л.Краснова), Лелеківська гімназія (Л.Левченко), Гімназія ім. О.Журливої 

(Н.Дзюба), НВО «Мрія» (Л.Титаренко), НВК «Кіровоградський колегіум» 

(О.Максимова), НВО № 20 (С.Колосова) 

 

Ухвалили: 

Затвердити проект рішення з даного питання в такій редакції: 

1. Презентаційні матеріали стратегій розвитку закладів освіти 

використовувати у роботі.  

2.   Управлінню освіти: 09 червня 2021 року провести тренінг «Кращі 

практики стратегій» по розробці сучасної Стратегії закладу освіти.  

3.     Керівникам закладів освіти міста: до 01.07.2021 року доопрацювати стратегії 

розвитку, з урахуванням зауважень, та подати їх на затвердження начальнику 

управління освіти. 

4.          Щороку заслуховувати питання реалізації Стратегії розвитку закладу 

освіти на   нарадах керівників закладів освіти та колегії управління освіти 

 

Голосували: 

За   12 чол. 

Утрим.  0 чол. 

Проти  0 чол. 

 

ІІ. Слухали:  Васильєву О.К., про підсумки атестації педагогічних працівників 

міста у  2020-2021 навчальному році.  (довідка додається). 

 

Ухвалили: 

Затвердити проект рішення з даного питання в такій редакції: 

1. Інформацію начальника відділу юридичного та фінансового забезпечення  

управління освіти, Васильєвої О.К. про атестацію педагогічних 

працівників міста у 2020/2021 навчальному році взяти до відома. 
 



2. Керівникам закладів освіти міста: 
 

2.1. До 10.09.2021 року проаналізувати перспективні плани атестації та 

курсової підготовки підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 

5 років з урахуванням того, що курси підвищення кваліфікації передують 

атестації та особливості організації курсової перепідготовки керівників гуртків. 
 

2.2. При складанні графіка атестації педагогічних працівників на                   

2021/2022 навчальний рік дотримуватись розділу ІІІ «Організація та строки 

проведення атестації» Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників. 
 

2.3. Неухильно дотримуватись Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 р. № 930 зі змінами. 
 

2.4. Щорічно аналізувати підсумки атестації на педагогічних радах. 
 

2.5. Взяти під особистий контроль проведення атестації педагогічних 

працівників у навчальних закладах. 
 

3. Управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького: 
 

3.1. У період  з  жовтня 2021 року  по квітень  2022 року здійснити перевірку 

питання проведення атестації педагогічних працівників у  закладах освіти міста. 
  

3.2. Щороку заслуховувати питання атестації педагогічних працівників на  

нарадах керівників закладів освіти та колегії управління освіти. 
 

Голосували: 

За   12 чол. 

Утрим.  0 чол. 

Проти  0 чол. 

 

ІІІ. Слухали: Кумпан С.Г., Про підсумки проведення зовнішнього аудиту 

закладів освіти міста  

Ухвалили:  

1. Інформацію начальника відділу по роботі з закладами освіти С.Кумпан 

«Про підсумки проведення зовнішнього аудиту закладів освіти міста» взяти до 

відома. 

2. Директорам НВО № 4, 25, 31 «Вікторія-П», ліцею «Науковий»,             

ЗОШ № 29, гімназії № 9, НРЦ, ДНЗ № 68 забезпечити виконання заходів по 

усуненню недоліків, виявлених у ході проведення зовнішнього аудиту у 

встановлені терміни. 

3. Директорам закладів освіти міста забезпечити дотримання ліцензійних 

вимог до здійснення освітнього процесу. 

4. Управлінню освіти Кропивницької міської ради постійно аналізувати на 

предмет відповідності вимогам діючого законодавства організацію роботи в закладах 

освіти. 

5. Врахувати результати зовнішнього аудиту під час підписання контрактів 

з керівниками закладів освіти. 



 

Голосували: 

За   12 чол. 

Утрим.  0 чол. 

Проти  0 чол. 

 

ІV. Слухали: 

Директорів ІРЦ О.Дорошенко, В. Готішан, Ю. Воронова про роботу інклюзивних 

та спеціальних класів на базі закладів освіти міста по охопленню спеціальною 

допомогою дітей з особливими освітніми потребами. Роль ІРЦ та 

результативність їх роботи  

 

Ухвалили: 

Затвердити проект рішення з даного питання в такій редакції: 

1. Інформацію директорів ІРЦ О.Дорошенко, В. Готішан, Ю. Воронова про 

роботу інклюзивних та спеціальних класів на базі закладів освіти міста по 

охопленню спеціальною допомогою дітей з особливими освітніми потребами. 

Роль ІРЦ та результативність їх роботи взяти до відома. 

2. Управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького: 

2.1. Постійно аналізувати результати роботи закладів освіти міста щодо  

організації роботи по соціальному захисту дітей з особливими освітніми потребами, 1 

раз на рік виносити дане питання на розгляд колегії управління освіти. 

2.2. Спланувати заходи здійснення контролю за усуненням недоліків 

виявлених під час вивчення стану створення освітнього процесу для дітей які 

навчаються за інклюзивною та індивідуальною формою навчання, а також дітей, 

які навчаються в спеціальних класах. 

2.3. У вересні 2021 року провести нараду з керівниками закладів освіти, 

заступниками керівників закладів освіти з навчально-виховної з питань 

упорядкування роботи закладів освіти міста щодо організації навчання, 

недопущення безпідставного оформлення учнів за інклюзивною, 

індивідуальною та екстернатною формою.  

3. Директорам інклюзивно-ресурсних центрів міста 

3.1. Вживати заходи по створенню сприятливих умов для отримання 

якісної корекційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами. 

3.2. Проводити співбесіду з педагогічними кадрами, які планують навчати 

у своїх класах дітей з особливими потребами, на предмет виявлення їх рівня 

знань зі спеціальної педагогіки та психології 

3.4. Вести реєстр дітей з особливими освітніми потребами, які пройшли 

комплексну оцінку (за згодою їх батьків (одного з батьків) або законних 

представників на обробку персональних даних неповнолітньої 

дитини;(постійно). 

4. Керівникам закладів освіти: 

4.1 Неухильно дотримуватись вимог Положення про індивідуальну форму 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8, Чинного Порядку 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. 



4.2. Надавати до управління освіти Міської ради міста Кропивницького інформацію 

про кількість учнів, які навчаються за інклюзивною та індивідуальною формою навчання та 

учнів в спеціальних класах в закладах загальної середньої освіти. 

4.3. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків, працівників закладу 

про необхідність організації якісного освітнього середовища дітям з особливими 

освітніми потребами  (постійно). 

4.4. Рекомендувати  шкільним психологам включити до плану роботи та 

виконувати рекомендації фахівців ІРЦ «Про організацію психологічного і 

соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»  (до 1 жовтня 

2021 року). 

4.5. Аналізувати використання обладнання, закупленого для дітей з 

особливими освітніми потребами.  

Голосували: 

За   12 чол. 

Утрим.  0 чол. 

Проти  0 чол. 

 

V. Слухали: О.Борщенко про відвідування учнями закладів загальної середньої 

освіти та їх залучення до навчання, профілактику правопорушень та злочинів 

серед неповнолітніх. 

Ухвалили: 

1. Доповідну записку спеціаліста відділу по роботі із закладами освіти 

управління освіти Кропивницької міської ради Борщенко О.В. «Відвідування 

учнями загальноосвітніх навчальних закладів та залучення їх до навчання. 

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх» взяти до відома. 

   2. Роботу з питань контролю за охопленням  навчанням дітей та підлітків 

шкільного віку і попередження правопорушень у закладах загальної середньої 

освіти вважати задовільною. 

        3. Спеціалісту відділу по роботі із закладами освіти управління освіти 

Кропивницької міської ради Борщенко О.В.: 

       3.1. Посилити контроль за виконанням постанови Кабінету міністрів України 

від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку 

дітей шкільного віку та учнів». 

      3.2. Сприяти співпраці між керівниками закладів освіти та працівниками 

поліції з метою превентивного виховання. 

       3.3. Проаналізувати та звітувати перед колегією управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького про стан відвідування учнями закладів загальної 

середньої освіти та профілактику правопорушень у 2021/2022 р. (червень 2022 

року). 

        4.  Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

       4.1. Посилити контроль за виконанням наказу Міністерства освіти і 

науки України від 16 квітня 2018 року № 367 «Про затвердження Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти». 

      4.2. Відповідальним особам за стан відвідування учнями школи звітувати 

на нараді при директорові, на засіданні ради школи про стан охоплення 

навчанням дітей та підлітків шкільного віку, поліпшення превентивного 

виховання, подолання злочинних проявів серед неповнолітніх. 



      4.3. Невідкладно проводити роботу щодо виявлення дітей, які не 

приступили до навчання без поважних причин у 2021/2022 навчальному році.  

      4.4. Надавати інформацію про проведення рейду «Урок» до управління 

освіти Кропивницької міської ради. 

       Голосували: 

За   12 чол. 

Утрим.  0 чол. 

Проти  0 чол. 
 

VІ. Слухали:  Л.Матяшову, Л.Титаренко про  реалізацію ключової реформи 

«Нова українська школа» Міністерства освіти і науки України у місті 

Кропивницькому (з досвіду роботи). 

     

Ухвалили:   

Затвердити проект рішення з даного питання в такій редакції. 

   1. Доповідні записки директорів закладів загальної середньої освіти 

Л.Матяшової, Л.Титаренко взяти до відома.  

2. Управлінню освіти, закладам освіти продовжити роботу по створенню 

нового освітнього простору. 

3. Матяшовій Л.П., підготувати звіт про підсумки роботи 

експериментального проєкту НУШ на базі НВО № 25 та надати його до 

управління освіти до 30 червня 2021 року. 

Голосували: 

За   12 чол. 

Утрим.  0 чол. 

Проти  0 чол. 

 

VІІ. Слухали: О.Крамаренко, про  роботу комунальної установи «Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста 

Кропивницького у 2020/2021 навчальному році» колегія управління освіти 

 

Ухвалили: 
1. Інформацію заступника директора КУ «МЦПРПП КМР» «Про роботу 

комунальної установи «Міський центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Міської ради міста Кропивницького у 2020/2021 навчальному році» 

взяти до відома. 

2. Управлінню освіти: 

2.1. Відмітити позитивний досвід роботи працівників  КУ «МЦПРПП КМР» 
щодо створення творчого координаційного простору, основною формулою якого 

є: відповідальність, партнерство, відкритість інноваціям, індивідуальна 

траєкторія розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка. 

2.2. Щорічно заслуховувати на колегії та постійно висвітлювати в засобах 

масової інформації хід впровадження Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» в 

закладах освіти міста. 



3. Комунальній установі «Міський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Міської ради міста Кропивницького (Оксані 

СТРЮКОВІЙ): 

- постійно реалізовувати комплекс рівновекторних послуг для професійної 

підтримки педагогічних працівників з питань впровадження компетентнісного, 

особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання і 

нових освітніх технологій; 
- здійснювати освітній консалтинг з питань вибору суб’єктів, форм та 

засобів підвищення кваліфікації, впровадження інновацій в освітній процес, 

проведення супервізії, особливостей організації освітнього процесу за різними 

формами здобуття освіти, в тому числі дистанційного/змішаного навчання; 
- створювати умови для підготовки консультантів, які виконують ролі 

супервізора, коуча, тьютора, освітнього експерта та вдосконалення професійних 

компетентностей сучасних фахівців; 
- розпочати роботу по підготовці до отримання ліцензії на проведення 

освітньої діяльності щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  

4. Керівникам закладів освіти: 

4.1. В умовах впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»: 

4.1.1. Постійно створювати належний науково-методичний супровід щодо 

підвищення кваліфікації та професійного рівня педагогічних працівників. 

4.1.2. Забезпечити умови для реалізації змісту математичної освіти, 

сформованості математичної компетентності здобувачів освіти шляхом 

дотримання у викладанні предмету наскрізних змістових ліній. 

4.2. Постійно дотримуватися виконання нормативних документів щодо 

організації освітнього процесу. 

 

Голосували: 

За   12 чол. 

Утрим.  0 чол. 

Проти  0 чол. 

 

V. Слухали: 

Кумпан С.Г.,  про виконання попередніх рішень колегії. 

Ухвалили:   

Інформацію взяти до відома. 

Голосували: 

За   12 чол. 

Утрим.  0 чол. 

Проти  0 чол. 

 

 

Голова колегії                                  Л.КОСТЕНКО 

 

Секретар колегії        С.Кумпан 


