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Керівникам місцевих органів
управління освітою,
методичних установ,
директорам опорних закладів

Щодо впровадження профільного навчання
та допрофесійної підготовки
природничо-математичного напряму
Відповідно до Протокольного рішення за результатами п’ятого засідання
Ради регіонального розвитку від 20 березня 2017 року (лист Глави
Адміністрації Президента України від 05.05.2017р. №02-01/830) звертаємо
увагу керівників місцевих органів управління освітою, методичних установ на
необхідність активізації роботи щодо створення мережі опорних навчальних
закладів та їх філій, а також мережі загальноосвітніх навчальних закладів
III ступеня (старша школа) з профільним навчанням та допрофесійною
підготовкою, насамперед природничо-математичного спрямування.
Концепцією Нової української школи визначено 10 ключових
компетентностей, «яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку,
активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які
здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього
життя»,
серед яких виокремлено математичну компетентність та
компетентність у природничих науках і технологіях.
Вважаємо, що саме опорні навчальні заклади, процес створення яких в
районах та об’єднаних територіальних громадах сьогодні активно триває,
мають бути в авангарді впровадження профільного навчання та поглибленого
вивчення предметів природничо-математичного циклу.
Однак результати анкетування опорних шкіл області та загальноосвітніх
навчальних закладів І-ІІІ ступенів об’єднаних територіальних громад, які
планують стати опорними, проведеного обласним комунальним інститутом
післядипломної педагогічної освіти в червні 2017 року, показали необхідність
суттєвого вдосконалення організації та якісного покращення профільного
навчання в опорних школах загалом і особливо щодо впровадження
профільного вивчення предметів з природничо-математичного напряму.
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(Зокрема, з 25 респондентів лише у двох загальноосвітніх навчальних закладах
організовано
профільне навчання старшокласників за природничоматематичним напрямом).
Про необхідність розширення в області мережі навчальних закладів з
природничо-математичним напрямом свідчать статистичні дані, зокрема у
2016/2017 н.р. профільне навчання за цим напрямом було організовано лише
в 21 навчальному закладі для 508 старшокласників (5,75% від їх загальної
кількості).
Зазначимо, що у 2016 році згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 16 грудня 2015 року № 1340-р на опорні заклади Тернопільської
області у 2016 році виділено 15 млн 36,6 тис. грн. Крім того, згідно з
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року
№ 827-р на підтримку навчальних закладів об’єднаних територіальних громад
для придбання шкільних автобусів, оснащення загальноосвітніх навчальних
закладів засобами навчання, в т.ч. кабінетами фізики, хімії, біології, географії,
математики навчальними комп’ютерними комплексами, мультимедійними
засобами навчання та на впровадження енергозберігаючих технологій було
виділено 50 920,3 тис. грн.
Управління освіти і науки обласної державної адміністрації вкотре
звертає увагу керівників місцевих органів управління освітою на необхідність
першочергового скерування вищезазначених коштів на осучаснення
матеріально-технічної бази опорних навчальних закладів, придбання кабінетів
природничо-математичного циклу, навчальних комп’ютерних комплексів,
мультимедійних засобів навчання, що в кінцевому результаті сприятиме
вдосконаленню якості надання освітніх послуг дітям сільської місцевості. При
цьому наголошуємо на виконання вимог наказу Міністерства освіти і науки
України від 22.06.2016 р. № 704 «Про затвердження Типового переліку засобів
навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів
природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 р. за
№ 1050/29180.
Враховуючи усе вищезазначене, з метою вдосконалення якості
природничо-математичної освіти, покращення стану допрофільного та
профільного навчання природничо-математичного напряму в опорних
навчальних закладах області, керівникам місцевих органів управління освітою
спільно з районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами
міських рад міст обласного значення, радами об’єднаних територіальних
громад, адміністраціями опорних шкіл необхідно:
вжити додаткових вичерпних заходів для реалізації завдань
визначених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
3 1 січня 2017 року № 46-од «Про створення опорних навчальних закладів»,
відповідним наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від
15.02.2017 р. № 58;

з
- спрямовувати діяльність навчальних закладів, у тому числі опорних
шкіл, на вдосконалення якості природничо-математичної освіти;
- удосконалити перспективну мережу класів допрофільного і профільного
навчання, зокрема за природничо-математичним напрямом у відповідності до
Концепції профільного навчання в старшій школі, Статутів закладів, та їх
Програм розвитку;
- скерувати діяльність методичних об’єднань вчителів природничоматематичних дисциплін на покращення проведення практичної складової
щодо формування умінь, навичок, компетентностей, визначених державними
программами;
- забезпечити першочергове використання коштів освітньої субвенції для
оснащення опорних шкіл та загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-Ш ступенів
кабінетами природничо-математичного циклу, навчальними комп’ютерними
комплексами, мультимедійними засобами навчання;
- продовжити роботу із залучення коштів з різних джерел фінансування,
не заборонених чинним законодавством, для покращення навчальнометодичної бази закладів освіти.
Про стан реалізації вищезазначених завдань інформувати управління
освіти і науки обласної державної адміністрації до 15 вересня 2017 року.

Начальник управління
Омелянська С.Г. 52 21 85
Куриш О.С. 43 57 84

О.З.ХОМА

