
У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від   23 лютого 2012 року  №15/8  
 м. Нововолинськ

Про Міську цільову соціальну
програму підвищення якості 
шкільної природничо-математичної 
освіти на період до 2015 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 
року  №561 «Про  затвердження  Державної  цільової  соціальної  програми 
підвищення якості  шкільної  природничо-математичної  освіти на  період до 
2015 року», рішення Волинської обласної ради від 04.11.2011року №7/7 «Про 
обласну  цільову  соціальну  програму  підвищення  якості  шкільної 
природничо-математичної  освіти  на  період  до  2015  року»,  із  метою 
розроблення  механізму  стійкого  інноваційного  розвитку  природничо-
математичної освіти і застосування у шкільній практиці міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити  Міську  цільову  соціальну  програму  підвищення  якості 

шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015року (далі 
Програма), що додається.

2. Управлінню освіти (Моренко О.В.):
2.1. Забезпечити координацію роботи щодо виконання програми.
2.2. Щорічно до 15 січня інформувати Нововолинську міську раду про 

результати її виконання.
3. Фінансовому  управлінню  виконавчого  комітету  Нововолинської 

міської ради (Бурочук Г.В.) щорічно при формуванні міського бюджету 
передбачати кошти для фінансування заходів, визначених програмою, 
у межах бюджетних асигнувань, передбачених на освіту.

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника 
міського голови  Сторонського А.М..

Міський голова                                                                       В.Б.Сапожніков 

 Моренко 31794



Додаток 
      до рішення міської ради
      від «23» лютого 2012р.№15/8

Міська цільова соціальна програма 
підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти

 на період до 2015 року

1. Паспорт програми

5. Ініціатор розроблення Програми Управління  освіти  виконавчого 
комітету Нововолинської міської ради 

6. Дата,  номер  і  назва  розпорядчого 
документа органу виконавчої влади 
про розроблення Програми

Рішення  виконавчого  комітету 
Нововолинської  міської  ради  від 
«____»___________ 20___ р. №_______

7. Розробник Програми Управління  освіти  виконавчого 
комітету Нововолинської міської ради 

8. Співрозробники Програми Загальноосвітні  навчальні  заклади 
міста Нововолинська

9. Відповідальний виконавець Управління  освіти  виконавчого 
комітету Нововолинської міської ради 

10. Учасники Програми Управління  освіти  виконавчого 
комітету Нововолинської міської ради, 
загальноосвітні навчальні заклади міста 
Нововолинська

11. Термін реалізації Програми 2012-2015 роки
7.1. Етапи  виконання  програми  (для 

довгострокових Програм)
-

12. Перелік  місцевих  бюджетів,  які 
беруть  участь  у  виконанні 
Програми  (для  комплексних 
програм)

Міський  бюджети  та  інші  джерела 
фінансування

13. Загальний  обсяг  фінансових 
ресурсів,  необхідних для реалізації 
Програми, усього

5759,1 тис. грн.

у тому числі:
9.1. коштів  міського бюджету 3408 тис. грн.
9.2. коштів інших джерел 2351,1 тис. грн.



2. Загальні положення

Поліпшення  якості  шкільної  освіти,  зокрема  природничо-математичної,  є 
необхідною  умовою  формування  інноваційного  суспільства  та  підвищення 
конкурентноспроможності економіки.

Розвиток  системи  шкільної  освіти  потребує  постійного  оновлення  технологій, 
прискореного впровадження інноваційних технологій, її швидкої адаптації до політичних, 
економічних та технологічних змін у світі.

В  умовах  становлення  і  розвитку  високотехнологічного  інформаційного 
суспільства в Україні виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної 
природничо-математичної  освіти,  включення  природничо-математичних  предметів  д 
навчальних планів усіх  рівнів освіти,  поліпшення природничо-математичної  підготовки 
учнів.

Фундаментальна  природничо-математична  освіта  є  одним  з  основних  факторів 
розвитку особистості, що потребує оновлення її змісту з урахуванням суспільних запитів, 
потреб інноваційного розвитку науки  та виробництва,  запровадження сучасних методів 
навчання,  удосконалення  механізмів  оцінювання  результатів  навчальної  діяльності. 
Реформування  потребує  також підготовка  та  система  підвищення  кваліфікації  вчителів 
природничо-математичних предметів.

3. Мета Програми

Метою  Програми  є  розроблення  механізму  стійкого  інноваційного  розвитку 
природничо-математичної освіти та його заснування у шкільній практиці.

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Оптимальним  способом  розв’язання  проблеми  є  розроблення  комплексу 
взаємозв’язаних  завдань  і  заходів  з  відповідним  фінансуванням,  виконання  яких 
сприятиме послідовному та системному вирішенню питань щодо забезпечення стійкого 
інноваційного розвитку природничо-математичної освіти і підвищенню її якості.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:
- проведення моніторингу якості природничо-математичної освіти на різних рівнях 

шкільної  освіти,  забезпечення  участі  управління  освіти  у  відповідних 
всеукраїнських освітніх порівняльних дослідженнях;

- модернізації  системи психолого-педагогічної,  методичної,  практичної  підготовки 
вчителів  природничо-математичних  предметів  та  підвищення  кваліфікації 
педагогічних кадрів;

- застосування підходу до навчально-виховного  процесу, який передбачає розвиток 
особистості,  спрямований  на  активне  та  конструктивне  входження  у  сучасні 
суспільні процеси і досягнення високого рівня самореалізації;

- підготовки  вчителів  природничо-математичних  предметів  та  впровадження  у 
навчальний процес сучасних інформаційно-комунікативних технологій.
Вирішення визначених питань на місцевому рівні дасть змогу забезпечити єдині 

підходи та вимоги до рівня надання освітніх послуг природничо-математичного напряму 
та забезпечить рівні умови здобуття освіти для всіх учнів міста.

5. Завдання Програми

Основним завданням Програми є:
- удосконалення нормативно-правової бази;
- модернізація  матеріально-технічної   та  методичної  бази  загальноосвітніх 

навчальних закладів із природничо-математичних предметів;
- перепідготовка,  підвищення  кваліфікації  педагогічних  та  науково-педагогічних 

працівників;



- підвищення якості природничо-математичної освіти;
- проведення моніторингу якості природничо-математичної освіти

Програму передбачається виконати протягом п’яти років.

6. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу до кінця 2015 року:
- забезпечити 12 навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії, математики 

сучасним обладнанням (апаратура,  прилади,  пристрої,  пристосування  тощо),  що 
сприятиме  зміцненню  матеріально-технічної  бази  загальноосвітніх  навчальних 
закладів;

- оновити  фонд  шкільних  бібліотек  56  найменуваннями  сучасної  навчально-
методичної, навчальної, науково-популярної, довідкової літератури з хімії, біології, 
фізики,  географії  та  математики,  що  сприятиме  поліпшенню  навчально-
методичного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів міста;

- забезпечити загальноосвітні навчальні заклади фаховими періодичними виданнями 
(112  найменувань),  що  сприятиме  зміцненню  науково-методичної  бази 
загальноосвітніх навчальних закладів;

- створити  36  класів  (груп)  профільного  навчання  з  природничо-математичних 
предметів.

Очікувані результати виконання Програми додаються.
До розділу 6 проекту Програми

Найменування 
завдання

Найменування 
показників 
виконання 
завдання

Значення за показниками
Усього у тому числі за роками

2012 2013 2014 2015

науковий
Перепідготовка, 
підвищення 
кваліфікації 
педагогічних  та 
науково-
педагогічних 
працівників

кількість 
заходів

1.  Модернізація 
матеріально-
технічної  та 
методичної бази 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів, а саме:

економічний
1)  забезпечення 
сучасним 
обладнанням 
(апаратура, 
прилади, 
пристрої, 
пристосування 
тощо) 
навчальний 
кабінет  хімії, 
біології,  фізики, 
географії  та 

кількість 
одиниць

12 3 4 5



математики
2)  оновлення 
фонду шкільних 
бібліотек 
сучасною 
навчально-
методичною, 
навчальною, 
науково-
популярною  та 
довідковою 
літературою

кількість 
найменувань

56
12

12 15 17

3)  забезпечення 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів 
фаховими 
періодичними 
виданнями

кількість 
найменувань

112 24 27 29 32

соціальний
2.  Підвищення 
якості 
природничо-
математичної 
освіти

кількість 
класів

36 9 9 9 9

7. Обсяги та джерела фінансування Програми

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 5759 тис. грн. , у тому числі 
3408 тис. грн. - за рахунок міського бюджету і 2351,1 тис. грн. - за рахунок інших джерел.

Обсяг  фінансування  Програми уточнюється  під  час  складання  проекту  міського 
бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові 
бюджетних коштів, відповідному за виконання завдань і заходів Програми.

Орієнтовні обсяги та джерела Програми додаються.

До розділу 7 проекту Програми 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

Обсяг коштів, які 
необхідно залучити на 
виконання Програми

Етапи виконання Програми (тис. грн..) Усього 
витрат  на 
виконання 
Програми 
(тис. грн.)

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

Обсяги ресурсів, усього, 698,1 1286 1688,2 2086,8 5759
 у  тому  числі:  міський 
бюджет

696.9 815.7 936.2 959.1 3407,1

Інші  джерела 
(спеціальний фонд

469.3 750.5 1124.8 2351,1



8. Заходи з виконання Обласної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти
на період до 2015 року

Найменування 
завдання

Найменуванн
я показника

Значення показника Найменування 
заходу

Головний 
розпорядник 
бюджетних 
коштів

Джерела 
фінансування

Прогноз
ований 
обсяг 
фінансув
ання 

у тому числі за роками
усьог
о

за роками
2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4
5

6 7 8 9 10 11 12 13
14

15 16 17

1.Модернізація 
матеріально-
технічної  та 
методичної 
бази 
загальноосвітні
х  навчальних 
закладів

кількість 
комплектів

12 3 4 5 1)  оснащення 
сучасним 
обладнанням 
(апаратура, 
прилади, 
пристрої, 
пристосуванн
я  тощо) 
навчальних 
кабінетів 
хімії, біології, 
фізики, 
географії  та 
математики

управління 
освіти 
виконавчог
о  комітету 
Нововолинс
ької  міської 
ради 

міський 
бюджет 
(загальний 
фонд)

500 - 100 200 200

інші 
джерела 
(спеціальни
й фонд)

2344,6

-

469,3

750,05

1124,8

кількість 
найменува
нь

56 12 12 15 17 2) 
забезпечення 
загальноосвіт
ніх 
навчальних 
закладів 
фаховими 
періодичними 
виданнями

управління 
освіти 
виконавчог
о  комітету 
Нововолинс
ької  міської 
ради 

міський 
бюджет 
(загальний 
фонд)

107,4 17.4 22.6 29.3 38.1

інші 
джерела 
(спеціальни
й фонд)

2,2 0.4 0.5 0.6 0.7



кількість 
найменува
нь

96 19 21 27 29 3)  оновлення 
фонду 
шкільних 
бібліотек 
сучасною 
навчально  - 
методичною, 
навчальною, 
науково-
популярною 
та 
довідковою 
літературою

управління 
освіти 
виконавчог
о  комітету 
Нововолинс
ької  міської 
ради 

місцевий 
бюджет 
(загальний 
фонд)
інші 
джерела 
(спеціальни
й фонд)

3,56 0.75 0.81 0.9 1.1.

Разом за завданням 1 2957,8 18,55

593,21

981,3

1365,8



у тому числі управління 
освіти 
виконавчог
о  комітету 
Нововолинс
ької  міської 
ради 

міський 
бюджет 
(загальний 
фонд)

607,4 17.4 122,
6

229,
3

238,1

інші 
джерела 
(спеціальни
й фонд)

2350,36 1,15

470,61

752

1126,60

2. 
Перепідготовка
,  підвищення 
кваліфікації 
педагогічних та 
науково-
педагогічних 
працівників

кількість 
заходів

1) проведення 
заходів 
(семінарів,тре
нінгів 
практикумів, 
засідань за 
круглим 
столом, 
конференцій) 
для 
забезпечення 
неперервної 
післядипломн
ої 
педагогічної 
освіти
управління 
освіти 
виконавчого 
комітету 
Нововолинськ
ої міської 
ради 

управління 
освіти 
виконавчог
о комітету 
Нововолин
ської 
міської 
ради 

міський 
бюджет 
(загальний 
фонд)

інші 
джерела 
(спеціальни
й фонд)

кількість 2) 
розроблення 
навчально-
методичних 

управління 
освіти 
виконавчог
о  комітету 

міський 
бюджет 
(загальний 
фонд)



комплектів, 
електронних 
навчально-
методичних 
матеріалів 
для  курсів 
підвищення 
кваліфікації

Нововолинс
ької  міської 
ради 

інші 
джерела 
(спеціальни
й фонд)

Разом за завданням 2
у тому числі управління 

освіти 
виконавчог
о  комітету 
Нововолинс
ької  міської 
ради 

міський 
бюджет 
(загальний 
фонд)
інші 
джерела 
(спеціальни
й фонд)

3.  Підвищення 
якості 
природничо-
математичної 
освіти

кількість 
загальноос
вітніх 
навчальних 
закладів

4 1 1 1 1 1)  організація 
проведення 
семінарів  з 
профільного 
навчання  та 
впровадженн
я  у 
навчальний 
процес 
інформаційно
- 
комунікативн
их 
технологій

управління 
освіти 
виконавчог
о  комітету 
Нововолинс
ької  міської 
ради 

міський 
бюджет 
(загальний 
фонд)

2,0 0.5 0.5 0.5 0.5

інші 
джерела 
(спеціальни
й фонд)

кількість 
класів 
(груп)

36 9 9 9 9 2)  створення 
класів  (груп) 
профільного 
навчання  з 

управління 
освіти 
виконавчог
о  комітету 

міський 
бюджет 
(загальний 
фонд)

2798,5 679 692.6

706.7

720.5



природничо-
математични
х предметів

Нововолинс
ької  міської 
ради 

інші 
джерела 
(спеціальни
й фонд)

Разом за завдання 3 2800,5 679.5

693.1

706.9

721

у тому числі управління 
освіти 
виконавчог
о  комітету 
Нововолинс
ької  міської 
ради 

міський 
бюджет 
(загальний 
фонд)

2800,5 679.5

693.1

706.9

721

інші 
джерела 
(спеціальни
й фонд)

4.  Проведення 
моніторингу 
якості 
природничо-
математичної 
підготовки

кількість 
досліджень

1) проведення 
аналізу  стану 
викладання та 
оцінювання 
якості знань з 
природничо-
математични
х  предметів 
за 
результатами 
ЗНО  і 
моніторингов
их 
досліджень 
якості 
природничо-
математичної 
освіти

управління 
освіти 
виконавчог
о  комітету 
Нововолинс
ької  міської 
ради 

міський 
бюджет 
(загальний 
фонд)

інші 
джерела 
(спеціальни
й фонд)



кількість 
досліджень

2) 
забезпечення 
участі  Волині 
у 
міжнародних 
освітніх 
порівняльних 
досліджень

управління 
освіти 
виконавчог
о  комітету 
Нововолинс
ької  міської 
ради 

обласний 
бюджет 
(загальний 
фонд)
інші 
джерела 
(спеціальни
й фонд)

Разом за завданням 4
у тому числі управління 

освіти 
виконавчог
о  комітету 
Нововолинс
ької  міської 
ради 

міський 
бюджет 
(загальний 
фонд)
інші 
джерела 
(спеціальни
й фонд)

Усього за Програмою 5759,1 698,1

1286

1688,2

2086,8

у тому числі управління 
освіти 
виконавчог
о  комітету 
Нововолинс
ької  міської 
ради 

міський 
бюджет 
(загальний 
фонд)

3408 696,9

816,7

937,7

962

інші 
джерела 
(спеціальни
й фонд)

2351,1 0 469.3

750.5

1124.8



9. Координація  та  контроль  за  ходом  виконання  міської  цільової  соціальної  програми  підвищення  якості  шкільної   природничо-
математичної освіти на період до 2015 року

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій Програмі.
Безпосередній контроль та координацією за ходом виконання Програми та цільовим і ефективним використанням коштів здійснює управління 

освіти,  головний розпорядник коштів.
Щороку  до  15  січня  відповідальному  виконавцю  подавати  управлінню  освіти  і  науки  облдержадміністрації  інформацію  про  хід  виконання 

Програми для її узагальнення та інформування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Щороку інформація відповідального виконавця про хід виконання Програми та ефективність реалізації  її заслуховується на сесіях міської ради.
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