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Стратегія розвитку освітньої галузі
Ця стратегія є планом дій (адвокацій) АМУ у сфері освіти
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Проблеми сфери освіти

 відсутність чіткого нормативно-правового поля,

 недостатнє фінансування ЗСО, зокрема освітньою субвенцією, 

 відсутність державного фінансування дошкілля,

 недостатньо коштів для створення необхідного безпечного

та інклюзивного середовища, дистанційної освіти;

 недостатній рівень забезпечення закладів освіти кадрами,

 низькі темпи запровадження інклюзивної освіти;

 низький рівень цифровізації освіти, 

 неефективне управління освітою у громадах.
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Доступна, сучасна та якісна освіта для кожної дитини. Створені
умови для розвитку здібностей дітей та молоді громади

ІV. Стратегічні цілі

1. Формування оптимальної мережі закладів освіти у громаді
для надання якісної освіти з відповідним матеріально-
технічним та кадровим забезпеченням.

2. Забезпечення умов для інклюзивної освіти, що є сучасною
необхідністю та соціальною цінністю для громад.

3. Цифровізація освіти, як відповідь на виклики часу (робота 
закладів освіти в умовах дистанційного навчання), 

4. Створення ефективної системи управління освіти
територіальної громади.
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Стратегія
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Виконання Стратегії
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Виконання Стратегії  (операційні цілі)

1.7 Запровадити оплату праці педагогічних
працівників дошкільної та позашкільної освіти з
державного бюджету

1.9 Удосконалити типові штатні розписи закладів ЗЗСО

1.11 Сформувати дієву мережу закладів профтехосвіти
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Очікувані результати:

 Сформовано оптимальну й ефективну мережу ЗО у кожній громаді. 

 Забезпечено фінансову і академічну автономію закладів загальної
середньої освіти. 

 Потреба у заробітній платі педагогічних працівників ЗЗСО в повному
обсязі забезпечується за рахунок освітньої субвенції.

 Оплата праці педпрацівників дошкільної та позашкільної освіти
здійснюється за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету.

 У ЗО створено належні умови для отримання освіти дітям з особливими
освітніми потребами.

 Забезпечено ефективне управління освітою у кожній громаді.
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Контакти АМУ:
Тел.: +38044 486 28 78

E-mail: info@auc.org.ua
Сайт: www.auc.org.ua 
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