
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З
№  6 Н

Про затвердження Плану заходів 
щодо створення мережі академічних 
ліцеїв для забезпечення профільної 
середньої освіти, приведення у 
відповідність до вимог чинного 
законодавства типів закладів 
загальної середньої освіти міста

Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 11 Закону 
України «Про загальну середню освіту», Плану заходів на 2017 - 2029 роки із 
запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України № 903-р від 13.12.2017, з метою 
створення належного освітнього середовища для якісного профільного 
навчання, умов індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти закладів 
загальної середньої освіти міста для поглиблення їх знань, можливості 
самостійного вибору та професійної орієнтації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад робочої групи зі створення мережі академічних 
ліцеїв для забезпечення профільної середньої освіти, приведення у 
відповідність до вимог чинного законодавства типів закладів загальної 
середньої освіти міста (додаток 1).

2. Затвердити План заходів щодо створення мережі академічних ліцеїв 
для забезпечення профільної середньої освіти, приведення у відповідність до 
вимог чинного законодавства типів закладів загальної середньої освіти міста 
(далі - План) (додаток 2).

3. Робочій групі (п. 1 цього наказу) забезпечити організацію
виконання Плану.

4. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу 
залишаю за собою.

Начальник управління освіти О. В. Салогуб



Додаток № 1
до наказу управління освіти 
департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради
від Я 5, РГ.  № 6 4

Склад робочої групи
зі створення мережі академічних ліцеїв для забезпечення профільної 
середньої освіти, приведення у відповідність до вимог чинного 
законодавства типів закладів загальної середньої освіти міста

1. Салогуб Оксана Володимирівна -  начальник управління освіти 
департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

2. Яковенко Олена Костянтинівна -  заступник начальника управління 
освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

3. Клявченко Світлана Миколаївна -  начальник відділу освітньої 
діяльності управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради.

4. Кошман Людмила Юріївна -  заступник начальника відділу 
освітньої діяльності управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради.

5. Сокур Олена Юріївна -  завідувач сектору загальної середньої 
освіти відділу освітньої діяльності управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

6. Журова Тетяна Анатоліївна -  головний спеціаліст відділу 
організаційної роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради.

7. Саєнко Олена Володимирівна -  заступник директора методичного 
центру при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради 
(за згодою).

8. Змієнко Антоніна Василівна -  директор Комунального закладу 
освіти «Середня загальноосвітня школа № 21» Дніпровської міської ради, 
голова Педагогічної ради при міському голові.

9. Есаулов Олександр Володимирович -  голова Батьківської ради при 
міському голові (за згодою).

10. Демідова Наталія Михайлівна -  голова постійної комісії з питань 
освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської міської ради (за згодою).



Додаток № 2
до наказу управління освіти 
департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради
від /У'.

План заходів
щодо створення мережі академічних ліцеїв для забезпечення профільної 

середньої освіти, приведення у відповідність до вимог чинного 
законодавства типів закладів загальної середньої освіти міста

№
з/п

Заходи Термін

1 Проведення секційних засідань, навчальних семінарів, 
тренінгів для керівників закладів загальної середньої 
освіти щодо роз’яснень основних аспектів приведення у 
відповідність до вимог чинного законодавства типів 
закладів загальної середньої освіти, створення 
академічних ліцеїв.

Упродовж
2019

2 Вивчення потреби у створенні мережі академічних ліцеїв 
для забезпечення профільної середньої освіти відповідно 
до освітніх потреб населення та соціально-економічних, 
умов міста, з урахуванням матеріальної бази закладів 
освіти та чисельності здобувачів освіти.

І, II квартал 
2020

3 Проведення моніторингових досліджень про стан 
діяльності закладів загальноосвітньої середньої освіти 
міста з формування мережі, результативності ЗНО, 
оприлюднення результатів досліджень

Упродовж 
2020 -2025

4 Здійснення поетапної оптимізації старшої школи у 
структурі закладів загальної середньої освіти

Упродовж
2019-2023

5 Обговорення проекту мережі академічних ліцеїв на 
Колегії управління освіти, засіданнях Педагогічної та 
Батьківської ради при міському голові.

Упродовж
2025

6 Створення перспективної мали мережі академічних 
ліцеїв

Упродовж
2020

7 Створення мали мережі профільних закладів загальної 
середньої освіти

II квартал 
2027

8 Забезпечення відкритості та прозорості діяльності щодо 
зміни типів закладів загальної середньої освіти.

2019-2027

9 Створення умов для реформування профільної загальної 
середньої освіти міста шляхом поповнення матеріально-

Упродовж
2019-2027



технічної бази, навчання педпрацівників через різні 
форми методичної роботи тощо.

10 Підготовка проекту рішення Дніпровської міської ради 
про перепрофілювання (реорганізацію) закладів загальної 
середньої освіти.

Щорічно 
до 2027

11 Оформлення установчих документів закладів загальної 
середньої освіти після зміни їх типів

Щорічно 
до 2027


