
 

 
 

Харківська обласна державна адміністрація  

Департамент науки і освіти  

 

Рішення 

колегії Департаменту науки і освіти  
 

 

27 грудня 2017 року  

 

Про виконання плану роботи Департаменту науки і освіти  

Харківської обласної державної адміністрації на 2017 рік  

та схвалення  плану роботи Департаменту науки і освіти  

Харківської обласної державної адміністрації на 2018 рік  

 

Заслухавши доповідь заступника директора Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації Труша О.О. про хід виконання 

плану роботи Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації у 2017 році колегія відзначає.  

У 2017 році Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації, відділами освіти районних державних адміністрацій та місцевих 

рад, управліннями освіти районних у місті Харкові рад, дошкільними, 

загальноосвітніми, позашкільними, професійно-технічними, вищими навчальними 

закладами всіх типів і форм власності та рівнів акредитації, науковими 

установами області забезпечувалася якісна реалізація основних завдань державної 

політики в системі освіти та науки відповідно до чинного законодавства України.  

У 2017 році Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації та місцевими органами управління освітою здійснювалася системна 

робота щодо виконання основних завдань на рік, реалізувалися заходи щодо 

подальшого реформування дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної 

та вищої освіти, створення необхідних умов для рівного доступу громадян до 

якісної безперервної освіти, покращення умов праці педагогічних працівників, 

підвищення їх кваліфікації, соціального і професійного захисту, поліпшення 

ресурсного забезпечення закладів та установ системи освіти.  

Основні завдання Департаменту науки і освіти, місцевих органів управління 

освітою, навчальних закладів різних типів, рівнів акредитації і форм власності на 

2017 рік виконані. 

У 2017/2018 навчальному році державна політика у сфері освіти спрямована 

на реалізацію Закону України «Про освіту», Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа». 

Освітня стратегія області спрямована на забезпечення функціонування й 

розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, 

вищої та післядипломної освіти, підвищення якості надання освітніх послуг з 
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урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, стану 

соціально-економічного розвитку, запитів громадян і потреб держави й області.  

Ураховуючи вищевикладене, колегія ухвалює: 

1. Інформацію про хід виконання плану роботи Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації на 2017 рік узяти до відома.  

2. Ухвалити план роботи Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації на 2018 рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

директора Департаменту Труша О.О. 

 

Заступник директора Департаменту – 

начальник управління освіти і науки                                                 В.В. Ігнатьєв 

 

   
 


