
ПРОТОКОЛ №3 

Засідання Громадської ради 

 при департаменті освіти і науки Тернопільської ОДА 

                                                                                                             

                                                                                                         від 13.11.2014 р. 

 

Присутні: Чорна Ірина Михайлівна, Курганнікова Тетяна Володимирівна, 

Король Ірина Ярославівна, Мелимука Анна Олексіївна, Гавдида Наталія  

Іванівна, Іванечко Павло Мирославович, Моргун Юрій Михайлович,  

Шідловська Наталія Володимирівна. 

 

Запрошені: Крупа Любомир Левкович – директор департаменту освіти і 

науки  Тернопільської ОДА,  Вітер  Віталій  Орестович – юрист 

департаменту освіти і науки  Тернопільської ОДА. 

 

Порядок денний : 

1.Розгляд звернень громадян.  

Доповідає: Ю.М.Моргун. 

2.Звіт  про роботу по зверненнях громадян. 

Доповідає: П.М.Іванечко. 

3.Звіт Голів  Постійних комісій про виконану роботу. 

Доповідають: В.Г.Дяків, І.Я.Король, А.О.Мелимука. 

4.Обговорення та пропозиції по документах:  

 Обласна програма військово-патріотичного виховання учнівської 

молоді. 

 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у 

системі загальної середньої освіти.  

 Проект концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років. 

5.Делегування членів Громадської ради в комісію конкурсу "Вчитель року".  

  Доповідає: І.М.Чорна. 

 

  



 

 

Зі вступним словом до учасників засідання звернулася Голова Громадської 

ради Чорна І.М., ознайомивши присутніх із порядком денним. Оскільки 

немає кворуму, запропоновано працювати в режимі роботи розширеного 

засідання правління. 

1.Слухали: розгляд звернень громадян.   

Виступили: 

1.Ю.М. Моргун ознайомив членів Громадської ради із системними 

порушеннями зі сторони керівництва ТОКІППО. Із обставинами звільнення 

Бугана Юрія Васильовича з посади директора Тернопільського обласного 

комунального інституту післядипломної педагогічної освіти та призначення 

виконуючим обов’язки директора інституту Алілуйка С.М. згідно 

розпоряджень голови Тернопільської обласної ради від 21 листопада 2014 

року відповідно №193 та №194.  

     Згідно з Положенням про республіканський (Автономної Республіки 

Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути 

післядипломної педагогічної освіти, затвердженим наказом Міністерства 

освіти і науки України від 17 листопада 2000р.№538, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 31 липня 2001 р. за №651/5842, передбачено, 

що ректор (директор)  інституту  призначається   відповідно   до чинного 

законодавства з числа працівників освіти, які, як правило, мають науковий  

ступінь  або  вчене  звання  і  стаж  керівної  та науково-методичної роботи не 

менше 5 років, Міністерством освіти Автономної   Республіки   Крим,  

відповідними  обласними, міськими органами управління освітою за 

попереднім  погодженням  з місцевими органами державної виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування та Міністерством освіти і науки 

України.  

Повноваження щодо призначення директора Тернопільського 

обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти 



належить департаменту освіти і науки облдержадміністрації за попереднім 

погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування та Міністерством освіти і науки України. Юрій 

Михайлович зазначив, що дії голови Тернопільської обласної ради щодо 

призначення Алілуйка С.М. виконуючим обов’язки директора інституту є 

перевищенням його службових повноважень та містять ознаки корупційного 

діяння.  

Зокрема, повідомив, що студентів музучилища ім. С. Крушельницької 

мають заселили у гуртожитки Інституту післядипломної педагогічної освіти 

(далі – ІРО), що на вул. Громницького. Ті, хто там проживав до цього, мають 

переселитись до студентського гуртожитку на вул. Лепкого з подальшим 

правом приватизації житла. А вчителі, які приїжджатимуть на курси, не 

матимуть де поселитись. Це їх стимулюватиме давати «хабарі», аби курси 

пройти «заочно», навіть не приїжджаючи до Тернополя. Гуртожиток по вул. 

Лепкого,5  є  власністю територіальної громади  області  та  про  

неправомірне  рішення  сесії обласної  ради, яке  призведе до зміни  цього  

статусу.                                                                                                                        

2.Директор департаменту Л.Л.Крупа підтримав позицію Ю.М.Моргуна. 

3.Голова Громадської ради Чорна І.М. застерегла членів Громадської ради 

від упереджених рішень та запропонувала докладно вивчити дане питання, 

зокрема, створити  тимчасову комісію у  такому складі: Моргун Юрій  

Михайлович, Гуня  Іван  Степанович,  Іванечко  Павло Мирославович із  

залученням   працівників  департаменту  освіти.   

Результати голосування : 

за створення тимчасової комісії для  вивчення  питання щодо переселення 

мешканців гуртожитків ТОКІППО та студентів музучилища ім. С. 

Крушельницької. Відповідальні: Моргун Юрій  Михайлович, Гуня  Іван  

Степанович,  Іванечко  Павло Мирославович із залученням працівників  

департаменту  освіти. 



«за»-4 «проти»- 0 «утрималися»-0 

Результати голосування :  

за звернення  від  Громадської  ради  до  обласної  ради про  повторний  

розгляд питання  по  гуртожитках музучилища ім. С. Крушельницької та 

ТОКІППО. 

«за»-4 «проти»- 0 «утрималися»-0 

 

Ухвалили: 

1.Створити тимчасову комісію для  вивчення  питання щодо переселення 

мешканців гуртожитків ТОКІППО та студентів музучилища ім. С. 

Крушельницької. Відповідальні: Моргун Юрій  Михайлович, Гуня  Іван  

Степанович,  Іванечко  Павло Мирославович із залученням працівників  

департаменту  освіти. Термін виконання: до 27.11.14р. 

2.Підготувати звернення  від  Громадської  ради  до  обласної  ради про  

повторний  розгляд питання  по  гуртожитках музучилища ім. С. 

Крушельницької та ТОКІППО. Відповідальний: Ю.М.Моргун. Термін 

виконання: до 27.11.14р. 

 

2.Слухали: звіт  про роботу по зверненнях громадян.  

Виступили: 

1.П.М.  Іванечко,  який  звітував  про  виконану  роботу по  зверненнях 

батьків  учнів  Чортківської  ЗОШ №5  та  по зверненню  колишніх  

працівників Шумської РДА щодо  їх   незаконного  звільнення. 

2. І.М. Чорна  запропонувала доручити П.М. Іванечку підготувати та 

направити відповіді заявникам. Підготувати звернення до органів місцевого 

самоврядування про забезпечення учнів 1-4 класів харчуванням. 

Результати голосування :  

За підготовку відповідей та звернення до органів місцевого самоврядування 

про забезпечення учнів 1-4 класів харчуванням. 

«за»-4 «проти»- 0 «утрималися»-0 



 

Ухвалили:  

Підготувати та направити відповіді заявникам. Підготувати звернення до 

органів місцевого самоврядування про забезпечення учнів 1-4 класів 

харчуванням. Відповідальний: П.М.Іванечко. Термін виконання: до 

27.11.14р. 

 

3.Слухали: звіт Голів  Постійних комісій про виконану роботу.  

Виступили: 

1.А.О. Мелимука  доповіла про роботу Постійної комісії з питань виховної 

роботи в системі освіти Громадської ради при департаменті освіти і науки 

Тернопільської ОДА за  період   з  17 вересня по 13 листопада 2014 року.  

Члени комісії ознайомилися з Положенням про Громадську раду при 

Департаменті освіти і науки ОДА. Склали план  роботи діяльності комісії  на 

2014-2015 р. Провели засідання Комісії з виховної роботи 2 жовтня 2014р. у 

приміщенні обласного товариства «ПРОСВІТА». А.О. Мелимука підготувала 

та провела моніторинг  на тему «Рівень сформованості духовних цінностей 

школярів» а також анкетування для батьків «Моральне виховання в сім’ї» на 

базі ТНВК №6. Розробила макет стенду на духовно-патріотичну тематику 

для ЗНЗ на якому висвітлюється: історія майдану «Пам'ять Небесної Сотні - 

Героїв України», та духовних  подвижників віри. Опрацювала  Проект   

«Концепці ї  розвитку освіти  України  на  період 2015 -2025 

років» та  внесла  свої  пропозиці ї .  Комісія вивчає  Закон України 

«Про загальну середню освіту» та готує пропозиції, поправки. 

 

3.І.Я. Король про роботу доповіла про роботу Постійної комісії Комісії  з  

питань соціального  захисту в  системі  освіти Громадської ради при 

департаменті освіти і науки Тернопільської ОДА впродовж вересня-

листопада 2014 року. А.Г.Назаренком проведено зустрічі з студентськими 

профкомами вищих навчальних закладів Тернополя. Відновлено фінансове 



забезпечення 2-ом студентам-сиротам ТНПУ та ТНЕУ. Проведено 

роз’яснювальні  збори  з учнями з числа пільгових категорій Тернопільського 

Центру ПТО №1. Розроблено анкету для студентів-пільговиків. Аналіз 

анкети буде проведено у грудні 2014 року. П.М. Іванечко підготував  запит в 

управління освіти Тернопільської міської ради, знайшов спонсора для друку 

Тернополя інформаційних табличок з графіком роботи закладів (повинні 

працювати до  18.30 год.) та телефонами  гарячої лінії, куди можна 

звернутись батькам зі скаргою на якість дошкільної освіти, санітарні умови 

утримання  та харчування вихованців ДНЗ. Шидловська Н.В. та Король І.Я. 

звертались з пропозиціями до ОДА, фонду інвалідів області щодо відкриття у 

приміщеннях Будинку дитини трудових майстерень, центру підтримки для 

дітей – інвалідів старше 18 років. 

І.Я. Король  взяла участь у Всеукраїнському семінарі у м. Києві з питань 

навчання дітей з особливими потребами 6-7 листопада 2014 року, де 

виступила із доповіддю – презентацією досвіду тернопільської області та 

пропозиціями до МОН України з даного питання. Організувала у ТОНРЦ 

день відкритих дверей для соціальних педагогів Чортківського гуманітарно-

педагогчного коледжу імені Олександра Барвінського, реабілітологів ТНПУ з 

метою ознайомлення їх з проблемами навчання та виховання дітей з ДЦП. 

Організувала екскурсію для молоді-членів організації  з ДЦП в Карпати. 

Шидловська Н.В. ініціювала та здійснила реєстрацію  спілки «Крила Ангела» 

у загальноукраїнській мережі громадянської спільноти захисту прав дітей на 

«Магнолія ТВ». 

3.Чорна І.М. зачитала звіт В.Г.Дяківа про роботу Постійної комісії з питань 

якості освітніх послуг.  

Наша комісія мала одне засідання, де розглядався і затверджувався 

план роботи. Проблема у комісії постає у тому, що члени комісії в основному 

є представниками вищої школи, а тому їм складно пропонувати для середньої 

школи і дошкільного виховання.  



Питання моніторингу бюджетів по одному-двох розділах, читайте 

нижче, теж не знайшли пояснення у п. Інни Совсун. Тому бажаючи змін, 

система робить власні кроки без того, що хоче громада.  

Спроби отримати інформацію від офіційних осіб МОН України:  

Надсилання пропозицій  першому заступнику міністра МОН України І. 

Совсун про надання  вищими навчальними закладами  інформації про 

отримання і  використання коштів бюджету на інноваційну діяльність. 

Відповідь відсутня. 

Надсилання пропозицій заступнику міністра МОН України П. 

Полянському щодо змін до положення про нагородження золотою (срібною) 

медаллю «За високі досягнення у навчанні» («За досягнення у 

навчанні»);впорядкування структури навчального року відповідно до 

нормативно-правової бази, яка регламентує організацію та проведення ЗНО. 

Відповідь відсутня. 

Надсилання прохання директору УЦОЯО І Лікарчуку розяснити 

пункти проекту Положення про організацію та проведення ЗНО та 

моніторингу.  Відповідь відсутня. 

Надсилання прохання заступників міністра МОН України П. 

Полянському та І. Совсун щодо розяснення про відповідність Концепції 

розвитку освіти на період 2015-2015 років іншим стратегічним документам 

Національній доктрині розвитку освіти до 20125 року та Стратегії розвитку 

освіти.  

Відповідь відсутня. 

Надсилання пропозицій директору УЦОЯО І. Лікарчуку щодо 

організація проведення реєстрації випускників для складання ЗНО з 

української мови.  

Опрацювання пропозицій МОН України до проекту Типового 

положення про державну підсумкову атестацію. 

Участь в обговоренні Концепції розвитку освіти 2015-2025 років. 



Додатки із текстами звернень подано в електронній версії в системі он-лайн 

спілкування членів Громадської ради. 

  Ухвалили:інформацію прийняти до відома. 

 

4.Слухали: обговорення та пропозиції по документах:  

 Обласна програма військово-патріотичного виховання учнівської 

молоді. 

 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у 

системі загальної середньої освіти.  

 Проект концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років. 

Виступили: 

 І.М.Чорна, яка повідомила,  що обговорення відбувалося в он-лайн режимі 

системи спілкування членів Громадської ради, тому дане питання 

розглядатимемо протокольно. Пропозиції, поправки та доповнення до даних 

документів надсилалися членами Громадської ради секретарю в 

електронному вигляді. Уся інформація систематизована та надіслана у 

відповідні інстанції.  

     30.10.14р. І.М.Чорна на засіданні колегії департаменту освіти доповідала 

по питанню внесення поправок та доповнень до обласної програми 

військово-патріотичного виховання учнівської молоді, розроблених членами 

Громадської ради та із залученням експертів. 

      Особливу вдячність висловила В.Г. Дяківу за активну участь в аналізі та 

внесенні пропозицій. Зазначила, що окремі члени Громадської ради не 

приймали участі в обговоренні. 

Ухвалили:  

 Інформацію прийняти до відома. 

 

5.Слухали: про делегування  членів Громадської ради в комісію конкурсу 

«Вчитель року». 

Виступили:  



члени Громадської ради внесли наступні пропозиції: 

№  Прізвище, 

ім’я, 

 по-батькові 

Місце роботи, 

посада 

Посада в Громадській 

раді 

1 Орг. комітет Назаренко  

Андрій  

Григорович 

Обласний  

благодійний  

фонд  

«Майбутнє  

сиріт», голова 

член Постійної комісії з 

питань соціального 

захисту в системі 

освіти 

2 Українська мова Гавдида  

Наталя 

Іванівна 

Доцент кафедри 

української та 

іноземних мов 

Тернопільського 

національного  

технічного  

університету 

імені Івана 

Пулюя 

член Постійної комісії з 

питань якості освітніх 

послуг 

 

3 Правознавство Дяків  Василь  

Григорович 

Заліщицька  

державна  

гімназія, 

заступник  

директора 

заступник Голови 

Громадської ради, 

Голова  Постійної 

комісії з питань якості 

освітніх послуг 

4 Образотворче 

мистецтво 

Чорна  Ірина  

Михайлівна 

Кандидат 

психологічних 

наук, доцент 

кафедри 

практичної 

психології 

ТНПУ ім. 

В.Гнатюка, 

член-

кореспондент 

Української 

Голова Громадської 

ради   при  

департаменті  освіти  і  

науки ТОДА 



Академії  

Акмеології 

5 Хімія Маслій  Лідія 

Іванівна 

Тер. Кабінет 

«Агапіт»,  лікар, 

соціальний 

педагог 

член Постійної комісії з 

питань виховної роботи 

 

 

Результати голосування :  

 «за»-4 «проти»- 0 «утрималися»-0 

 

Ухвалили:   

делегувати в комісію конкурсу «Вчитель року» своїх  представників в  

такому  складі: Назаренко  Андрій  Григорович, Гавдида  Наталя Іванівна, 

Дяків  Василь  Григорович, Чорна  Ірина  Михайлівна, Маслій  Лідія Іванівна. 

 

 

6.Слухали:різне. 

Виступили: 

1.Ю.М. Моргун з пропозицією створення  Тернопільського  обласного центру  

національно – патріотичного  виховання і  початкової військової  підготовки  

молоді із статусом  позашкільного  закладу на  базі  табору  «Орлятко»  

Теребовлянського  району.  

2. Н.В. Шідловську із проханням посприяти встановленню  ліфта  в 

Тернопільському обласному  навчально-реабілітаційному  центрі  та  із 

пропозицією підтримки  зв’язку  із ЗМІ, Громадськими  радами  в  інших 

регіонах, в Києві. 

3. І.Я.  Король  про закриття  дитячого  будинку  «Малятко» на  користь  

обласного  центру  реабілітації  для  дітей  із  вадами  розвитку. 

4. І.М.Чорна про виготовлення  посвідчень  для членів Громадської  ради. 

5.І.М.Чорна  звернулася до директора департаменту із проханням про 

виділення приміщення, оргтехніки, засобів зв’язку, необхідних для 



повноцінного функціонування Громадської ради, згідно з Положенням про 

Громадську раду. Директор департаменту відмовив, мотивуючи відсутністю 

вільного кабінету. 

Ухвалили:   

1.Розробити проект концепції діяльності створення  Тернопільського  

обласного центру  національно – патріотичного  виховання і  початкової 

військової  підготовки  молоді. Відповідальний: Ю.М.Моргун. 

2.Взяти питання встановлення ліфта на контроль. Відповідальна: 

І.Я.Король. 

3.Взяти питання про закриття  дитячого  будинку  «Малятко» на  користь  

обласного  центру  реабілітації  для  дітей  із  вадами  розвитку на контроль. 

Відповідальна: І.Я.Король. 

4.Підготувати документацію, необхідну для виготовлення посвідчень членів 

Громадської ради.  Виготовлення посвідчень здійснити за рахунок коштів 

членів Громадської ради. Відповідальна:Т.В.Курганнікова. 

5.Забезпечити функціонування Громадської ради за рахунок власних ресурсів 

членів Громадської ради. Відповідальні: усі члени Громадської ради. 

 

 

 

 

Голова  Громадської  ради при  

департаменті освіти і науки                                    

Тернопільської ОДА                                                                           І.М.Чорна 

 

Секретар  Громадської  ради при                      

департаменті освіти і науки                                         

Тернопільської ОДА                                                               Т.В.Курганнікова                                                    


