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Кожний навчальний рік є певним етапом як у справі 

розбудови національної освіти, так і у професійній долі 

кожного вчителя. А цей навчальний рік - особливо. Сьогодні 

освіта України переживає процес «перезавантаження» (нові 

Державні освітні стандарти, оновлені програми, підручники). 

Сфера освіти перебуває на важливому етапі переходу до більш 

якісного стану і вимагає не тільки модернізації змісту, а й змін 

форм, методів роботи навчальних закладів та управлінської 

діяльності керівників. 

У 2016/2017 навчальному році навчальними закладами 

проведено належну роботу з виконання Конституції України, 

Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, 

„Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”. 

Адміністрації та педагогічні колективи всіх закладів 

докладали зусиль щодо підвищення якості освітніх послуг, 

забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти. 

Упродовж звітного періоду діяльність відділу освіти була 

спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, 

збереження кількісних і якісних параметрів мережі 

дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних 

закладів, створення належних умов їх функціонування й 

розвитку, удосконалення змісту навчально-виховного 

процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток 

здібностей дітей і підлітків, підвищення престижу професії 

вчителя. 

Дошкільна освіта 
Якщо ми ставимо перед собою завдання мати ефективну 

загальну середню освіту, дитину потрібно готувати до школи. 

Немає жодної методики, яка б вирішила б це питання без 

дошкільної освіти.  

В Богуславському районі функціонує 19 дошкільних 

навчальних закладів: 4 - в місті, і 15 - у селі, з них 13 у складі 



навчально-виховних комплексів «Школа – дитячий садок». 979 

дітей дошкільного віку відвідують дитячі садки, що становить 

83,7% від кількості дітей дошкільного віку. 

Постійно проводиться робота по організації обов’язкового 

навчання дітей 5-річного віку. Підготовка дітей до навчання 

здійснювалася переважно в дитячих садках (375 дітей), в групі 

при Центрі дитячої та юнацької творчості (28 дітей). Діти 5-

річного віку в районі 100% охоплені підготовкою до навчання 

в школі.  

З метою забезпечення фізичного, розумового і 

психологічного розвитку, корекції психологічного і фізичного 

розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні 

заклади чи виховуються вдома з 01 вересня 2016 року на базі 

Богуславського ДНЗ №1 «Малятко» розпочав роботу 

Дошкільний навчальний заклад (Центр розвитку дитини). 

Розвиток творчих здібностей у дітей здійснювалися за такими 

напрямками: інтенсивна підготовка дітей до школи, музична 

діяльність, хореографія, творча майстерня (художньо-

естетичний напрям), англійська мова, фізкультурно-оздоровча 

робота, послуги психолога та логопеда. 

Також в новоствореному Центрі розвитку дитини 

організована інклюзивна освіта для дітей з обмеженими 

можливостями, які зараховані до Центру з відповідними 

довідками (рішення ЛКК та рекомендаціями ПМПК). В 

минулому навчальному році таких діток було троє, а в 

2017/2018 навчальному році їх буде четверо. Інклюзивну 

освіту забезпечують вихователі, помічники вихователів, 

психолог, логопед, музичний керівник, інструктор із фізичного 

виховання. В наступному році свої послуги буде надавати 

соціальний працівник.  

З метою задоволення зростаючих потреб міського та 

сільського населення у дошкільній освіті дітей в 

Богуславських ДНЗ №1, 4, 5, Медвинському ДНЗ та 

Хохітвянськоу НВК проводиться набір дітей віком від 3 до 

6(7) років з короткотривалим перебування, які з певних 



причин не можуть його відвідувати за повним режимом 

перебування. З 1 вересня на базі ДНЗ №4 «Казка» буде 

відкрито додаткову молодшу групу. 

Початкова освіта 

Освітянську реформу розпочато з початкової освіти. У 

2018/2019 навчальному році навчання в початковій школі буде 

відбуватись за новим Державним стандартом. Істотними зміна 

підходу до навчання у початковій школі стане інтегроване 

навчання. Зміст початкової освіти розроблено на основі 

компетентнісного підходу. 

Впродовж цього навчального року відбудеться 

перепідготовка всіх учителів, які візьмуть у наступному 

навчальному році перші класи. Перед учителями 

ставитиметься завдання щодо оволодіння новими методиками 

викладання та педагогікою партнерства. 

У районі з 1 вересня розпочинається дослідно-

експериментальні робота всеукраїнського рівня за темою 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного 

забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти» на базі 

опорного навчального закладу Іванівський НВК, 

Богуславського НВК ЗОШ № 3 – гімназія та Богуславської СШ 

№1, яка є передумовою роботи за новим навчальним 

Стандартом.  

У цьому навчальному році учителі початкових класів 

продовжуватимуть працювати над оновленими навчальними 

програмами, в яких внесені кардинальні зміни та цілі навчання 

відповідно до вікових можливостей молодших школярів. 

На перше місце ставиться комфортність навчального 

процесу, стимулювання цікавості до навчання, розвитку 

мовлення, вивчення мов, більше творчості, тісне партнерство 

учня і вчителя. 

Цього року на Богуславщині вперше сядуть за парти 359 

першокласників. 

Профільне навчання 



В 2016/2017 навчальному році значна увага була приділена 

профорієнтаційній роботі. З цією метою в планах навчальних 

закладів були внесені заходи щодо організації 

профорієнтаційної роботи та виділені години варіативної 

складової для визначення учнями майбутніх професій.  

З метою ціленаправленого переходу освітньої системи 

району в новий стан, що дасть можливість забезпечити нову 

якість освіти, доступність освітніх послуг, підвищення 

ефективності використання освітніх ресурсів, забезпечення в 

подальшому можливостей профільної освіти учнів старшої 

школи у 2017/2018 н.р. продовжать роботу освітні округи на 

базі Богуславської СШ №1, Медвинської ЗОШ та ОНЗ 

Іванівський НВК І-ІІІ ступенів. 

 

Навчання та обдарованість 

У 2016/2017 н.р. 91 випускник отримав атестат (5 учнів 

отримали документи  про освіту з відзнакою: 3-золота медаль 

та 2- срібна);  277 учнів основної школи (9 кл.) отримали 

свідоцтво про базову загальну середню освіту, з них 13 - 

свідоцтва з відзнакою. 

Слід зазначити, що зовнішнє незалежне оцінювання 2017 

відбувалося за межами району, підвіз учасників було 

організовано до пунктів тестування та у зворотному напрямку. 

Робота з обдарованими дітьми – важливий напрямок у 

діяльності освітніх закладів.  

Від результатів наукової, художньої, технічної творчості 

дітей залежить прогрес освіти, держави. Відтак важливо 

створити сприятливі умови для спрямування зусиль дитини, в 

цьому нам допомагає велике розмаїття учнівських олімпіад, 

конкурсів, фестивалів, змагань.  

Відповідно до циклограми по роботі з обдарованими та 

здібними учнями, рекомендаціями КВНЗ КОР «Академією 

неперервної освіти», у нашому районі було проведено низку 

заходів, які сприяли виявленню, розвитку та вдосконаленню 

обдарувань учнів з різних навчальних дисциплін. За 



результатами ІІІ етапу 2016/2017 н.р. учні Богуславщини 

вибороли 31 призове місце. У 2015/2016 н.р. учні району 

вибороли 28 призових місць.  

За підсумками ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту 

учнівських робіт МАН призові місця зайняли 3 учасники 

даного конкурсу. 

Продовжував свою роботу очно-заочний консультпункт 

«Сузір’я «для здібних і обдарованих дітей, який охоплював 

наступні навчальні дисципліни: біологію, хімію, математику, 

фізику, географію, екологію, історію, українську літературу, 

трудове навчання, інформатику, англійську та німецьку мови. 

В роботі консультпункту працювало 27 вчителів та 54 учні. 

Кожен з напрямків передбачав поглиблене вивчення предмету 

понад програмовий рівень загальноосвітньої школи у 

відповідності до вимог ІІІ та IV етапів учнівських олімпіад з 

базових дисциплін та конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН. 

Розпорядженням голови Богуславської РДА від 19.04.2016 

р. №147 було схвалено заходи щодо районної Програми 

«Обдарована дитина» на 2016 - 2018 рр. з метою 

стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді. 

На святі «Крок у майбутнє» були нагороджені учні, які 

стали переможцями ІІІ (обласного) етапу учнівських олімпіад, 

ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту учнівських робіт МАН 

та творчих конкурсів і спортивних змагань. 

За 2016/2017 н.р. до банку даних «Обдарованість» 

включено 209 дітей. 

Діти з особливими потребами 

Не всі діти однакові, але всі мають право на якісну і 

доступну освіту. Мета відділу освіти – створити таку освіту, 

яка дозволить ставитися до кожної дитини особливо. У 

навчальних закладах району склалась певна система роботи з 

дітьми пільгових категорій. Створено банк даних дітей усіх 

пільгових категорій.     



Відділом освіти та навчальними закладами продовжено 

реалізацію проекту «Дитина з особливими потребами», 

включеного до Програми розвитку системи освіти 

Богуславщини. 

Продовжується реалізація державної політики щодо 

забезпечення права дітей з особливими потребами на здобуття 

якісної освіти та інтеграції їх у суспільство шляхом 

інклюзивного навчання.  

Протягом 2016/2017 року проведено 5 діагностичних 

засідань районної психолого-медико-педагогічної 

консультації, де обстежено 22 дітей (8 – первинних, 14 – 

повторно розглянутих дітей). 

З метою забезпечення рівного доступу дітей з особливими 

потребами до якісної освіти на підставі заяв батьків, висновків 

ПМПК та довідок лікарсько-консультативної комісії ЦРЛ для 

33 дітей було організоване індивідуальне навчання за 

відповідними програмами та 8 дітям організоване інклюзивне 

навчання. 

Продовжується реалізація державної політики щодо 

забезпечення права дітей з особливими потребами на здобуття 

якісної освіти та інтеграції їх у суспільство шляхом 

інклюзивного навчання.  

Станом на 17.08.2017 року інклюзивною освітою буде 

охоплено 16 учнів в 8 закладах. 1 дитину з особливими 

освітніми потребами реінтегровано з інтернатного закладу у 

загальноосвітній простір. 

Богуславський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – гімназія» 

визначений базовим навчальних закладом з інклюзивної 

освіти. 

Систематично та в повному обсязі виплачується 

одноразова матеріальна допомога дітям-сиротам та 

позбавленим батьківського піклування по досягненню ними 

18-річного віку. 

 

 



Національно-патріотичне виховання 

В 2016 – 2017 навчальному році головна увага була 

спрямована на патріотичне виховання школярів, формування в 

учнів активної життєвої позиції, на виховання моральності і 

культури поведінки.  

Національно-патріотичне виховання учнів у навчальних 

закладах району здійснюється комплексно – через навчальний 

процес, позакласну виховну роботу, функціонування органів 

учнівського самоврядування – носить послідовний характер. 

В закладах освіти району реалізуються міжнародні освітні 

програми та проекти, спрямовані на розвиток патріотичної 

свідомості, громадянських компетентностей, формування 

особистості на засадах духовності, моральності, толерантності: 

 Шведсько-український проект «Освіта для стійкого 

розвитку» - Богуславський НВК ЗОШ № 3 - гімназія, 

Хохітвянський НВК, Побережківський НВК, Саварський НВК, 

Мисайлівський НВК; 

 Програма «Культура добросусідства» - Богуславська 

ЗОШ №2, ОНЗ Іванівський НВК, Хохітвянський НВК, ДНЗ № 

1; 

 Українсько-американський проект «Розвиток 

толерантності» - Богуславський НВК ЗОШ № 3 - гімназія, 

Мисайлівський НВК  

 Всеукраїнський освітній проект «Відкривай Україну» - 

Богуславська СШ № 1, Богуславський НВК ЗОШ № 3 - 

гімназія. 

В загальноосвітніх навчальних закладах впроваджували 

факультативні заняття та курси за вибором, виховні програми, 

гуртки патріотичного спрямування. 

У 8-ми загальноосвітніх навчальних закладах працюють 

шкільні музеї, на базі яких проводиться робота щодо 

залучення учнівської молоді до вивчення та збереження 

історико-культурної спадщини українського народу, природи 

рідного краю.  



В рамках національно-патріотичного виховання в школах 

проводяться заходи з відзначення знаменних дат, заходи з 

ознайомлення з історією рідного краю, звичаями і традиціями 

українського народу. Традиційним в закладах району стало 

відзначення Дня визволення міста, села, України від 

нацистських окупантів, Днів Збройних Сил України, 

українського козацтва, Соборності і Свободи України, Дня 

пам’яті Герої Крут, учасників бойових дій на території інших 

держав, Конституції України, Незалежності України, Дня 

Перемоги. 

Протягом 2016/2017 навчального року були проведені: 

районні етапи обласних конкурсів юних фотоаматорів «Моя 

Україно!», фотографій «Неосяжна моя, Україно!», історико-

краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Київщина 

козацька», Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український 

сувенір», краєзнавчої конференції учнівської молоді «Герої 

серед нас: сучасні захисники України», краєзнавчої 

конференції учнівської молоді «Допоки пам’ять в серці не 

згасає ...», Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна», Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості «Об’єднаймося ж, брати мої», Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

Проведені акції «Милосердя», «Збір пластикових 

кришечок на протезування воїнів», «Зробимо Україну 

чистою». «Діти єднають Україну», «Серце до серця» (зібрано і 

перераховано 3754 гривні на закупівлю медичного обладнання 

в офтальмологічні відділення обласних дитячих лікарень). 

До Дня Незалежності України в музеї історії Богуславщини 

відкрита виставка робіт вихованців гуртка тісто пластики 

ЦДЮТ. 

 

В 2017/2018 навчальному році на базі Богуславської СШ 

№1 розпочне роботу центр національно-патріотичного 

виховання. До роботи центру залучаються: Мисайлівський 



НВК, Хохітвянський НВК «Джерело», Богуславська ЗОШ №2, 

Богуславський НВК «ЗОШ №3 - гімназія».   

 

Позашкілля 

У єдиному освітньому просторі району вагоме місце 

займає позашкільна освіта, яка спрямована на розвиток 

особистості, талантів, розумових та фізичних здібностей 

дитини.  

Одним з головних завдань позашкільних навчальних 

закладів є створення умов для додаткової освіти, виховання 

творчої, гармонійної, інтелектуально-розвиненої особистості, 

здійснення професійного самовизначення і трудового 

виховання, готовності шкільної молоді до вибору свого місця в 

житті.  

В Центрі дитячої та юнацької творчості розроблена та 

втілюється в життя програма розвитку закладу на 2015 – 2020 

роки. 

В 2016/2017 н.р. позашкільною освітою в ЦДЮТ було 

охоплено 1460 дітей, з них міських – 1184 дітей, сільських – 

276.  

Навчально-виховний процес у ЦДЮТ здійснювався в 33 

гуртках, всього в 74 групах різних напрямів. За рахунок 

бюджетних коштів працювали 54 групи (1131 дітей), за 

рахунок позабюджетного фінансування 20 груп (329 дітей).  

Позашкільною освітою було охоплено 6 дітей сиріт, 15 

дітей з особливими потребами та 101 дитина з багатодітних 

сімей, 22 дитини позбавлених батьківського піклування, 8 

дітей переміщених з тимчасово окупованих територій та 

районів проведення АТО, 20 дітей, батьки яких учасники АТО. 

Вихованці ЦДЮТ досягли високих результатів на 

Всеукраїнських та обласних конкурсах, виставках, 

конференціях та змаганнях. 

Спостерігається зростання результативності участі 

вихованців у Всеукраїнських заходах у порівнянні з минулим 

роком. Вихованці за 2016/2017 н.р. у Всеукраїнських та 



обласних заходах вибороли 53 перших місця, 23 – других 

місця, 14 – третіх місць, 2 – диплома учасника Всеукраїнських 

та 2 сертифікати обласних конференцій, 1 – заохочення. В 

порівнянні з минулим навчальним роком було І – 10 місць, ІІ – 

5 місць, ІІІ – 2 місця. 

 

В Богуславській дитячо-юнацькій спортивній школі 

працюють п’ять секції з таких видів спорту: вільна боротьба, 

легка атлетика, футбол, волейбол, бокс. Секцію боксу відкрили 

у вересні 2016 року.  

Загальна кількість учнів Богуславської ДЮСШ становить 

286 учні від 6 до 18 років, які навчаються в 21-ій навчальній 

групі (13 груп початкової підготовки та 8 груп базової 

підготовки), 40 учнів з сільської місцевості. 

Вихованці ДЮСШ досягають високих спортивних 

результатів на чемпіонатах України, Всеукраїнських, обласних 

змаганнях та різноманітних турнірах. 

Загальна кількість призових місць, завойованих 

вихованцями ДЮСШ – 37, з них 11 – перших, 8 – других, 18 – 

третіх. 

У цьому році команда юнаків 2000 – 2001 років 

народження стали чемпіонами Київської області з футболу.  

У 2016/2017 навчальному році адміністрацією та 

колективом Богуславської дитячо-юнацької спортивної школи 

здійснюється значна робота по вдосконаленню наявного 

обладнання та матеріальної бази із залученням спонсорських 

коштів, а це - близько 45 тисяч гривень. У вересні 2016 році за 

спонсорські кошти було придбано 2 комплекти футбольної 

форми та 20 м’ячів на суму 25 тисяч гривень. У жовтні 

міською радою виділена фінансова допомога для придбання 20 

борцівських матів на суму 14 тисяч гривень, у червні був 



придбаний канат для лазіння та два борцівських манекени на 

суму 6 тисяч гривень. 

Оздоровлення 

29.05.2017 по 11.06.2017 було організовано роботу 9 

(дев’яти) пришкільних оздоровчих таборів з денним 

перебуванням дітей на базі навчальних закладів 

Богуславського району 4 (чотири) з яких були мовні 

пришкільні табори на базі Богуславської СШ №1, 

Богуславської ЗОШ №3, ОНЗ Іванівського НВК та 

Мисайлівського НВК. В таборах було охоплено 

оздоровленням 807 дітей. За час роботи табору було проведено 

екскурсії, гурткові роботи, естафетні ігри, конкурси, змагання 

та походи на природу. На сайтах шкіл та відділу освіти 

висвітлені події кожного дня з якими кожен бажаючий може 

поринути в атмосферу табору.  

Протягом липня-серпня 13 вихованців Малої академії наук 

учнівської молоді мали змогу відпочити у літній профільній 

зміні на базі Володарської санаторної школи-інтернат. 

 

Кадровезабезпечення 

Сьогодні навчально-виховний процес у загальноосвітніх 

навчальних закладах Богуславського району забезпечують 491 

педагогічних працівників. Із них у загальноосвітніх школах 

370 учителів, у дошкільних навчальних закладах - 96, у 

позашкільних - 25. 

У центрі уваги залишається питання якості освітніх послуг. 

Цього року чергову атестацію проходили 114 педагогічних 

працівників. 

За наслідками атестації педагогічне звання «Старший 

вчитель» присвоєно 3 працівникам, підтверджено – 7, звання 

«учитель методист» присвоєно 3, підтверджено 4 

педпрацівникам.  



Таким чином, у навчальних закладах працює 40 «вчителів-

методистів», 44 «Старших вчителів», 8 вихователів-

методистів. 20 педагогів є «Відмінниками освіти». 

 

Інспекційна діяльність 

 Відділ освіти систематично здійснює контроль за 

функціонуванням окремих освітніх ланок району . 

Згідно річного плану роботи у 2016-2017 н.р. здійснено 

державну атестацію 1 ЗНЗ, 3 тематичних, 1 фронтальне та 3 

комплексних вивчення навчальних закладів. За результатами 

вивчень - роботу даних навчальних закладів визнано такою, 

яка проводиться на належному рівні. 

Оптимізація мережі 

У зв’язку з відсутністю учнів не здійснюється набір до 10 

класу у Ісайківський, Дибинецький, Побережківський НВК та 

призупинено діяльність початкової школи Біївецького НВК. 

Інформатизація  

На даний час 17 шкіл району мають комп’ютерні класи. На 

сьогодні всі навчальні заклади підключені до мережі Інтернет.  

Відділом освіти упорядковано роботу щодо всебічного 

висвітлення діяльності на офіційному веб-сайті. Також 

продовжено роботу щодо належного функціонування веб-

сайтів навчальних закладах. Всі навчальні заклади 

Богуславщини мають можливість висвітлювати свою 

діяльність на власних сторінках.  

За результатами обласного конкурсу-захисту Web-сайтів, 

сайт Коренюк Світлани Анатоліївни, вчителя початкових 

класів Богуславської спеціалізованої школи №1 – ЗОШ І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів отримав 

перемогу у номінації «Web-сайти (блоги) педагогів», а сайти 

відділу освіти, Богуславської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3 Богуславської районної ради та Богуславського 

комунального дошкільного навчального закладу №1 

«Малятко» Богуславської районної ради Київської області 

стали лауреатами конкурсу. 



Проект «Нова школа» та інноваційна діяльність 

З метою реалізації у навчальних закладах Богуславського 

району Концепції «Нова українська школа» у 2017/2018 

навчальному році  увагу зосереджено на наступних 

компонентах: 
- З 1 вересня 2017 року на території Богуславського району 

розпочне роботу заклад нового типу - Богуславський НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – гімназія» (Рішення 

сесії Богуславської районної ради №246-18-VII від 21.07.2017 

«Про реорганізацію Богуславської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №3 Богуславської районної ради Київської області 

у Богуславський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - гімназія» 

Богуславської районної ради Київської області»). 

- В новому навчальному році 1-ші класи 3-х 

загальноосвітніх навчальних закладів району – Богуславська 

СШ №1, Богуславський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3 – гімназія» та ОНЗ Іванівський НВК  приймуть 

участь в дослідно-експериментальній роботі регіонального 

рівня з теми «Реалізація інтегрованого підходу в початковій 

освіті в контексті Концепції Нової української школи». 

- Удосконалення мережі навчальних закладів з природничо-

математичним профілем навчання, забезпечення розвитку 

лінгвістичної та інформаційної освіти. 

У 2017/2018 н.р. планується відкриття  природничо-

математичного напряму на базі: 

Богуславська СШ №1 - 10 кл. – математичний профіль; 

Медвинська ЗОШ -10 кл. – фізико-біологічний профіль; 

Опорний навчальний заклад Іванівський НВК - 10 кл. - 

фізико-біологічний профіль  

та  1 клас іноземної філології на базі Богуславська СШ 

№1. 

- Інноваційна діяльність дає можливість поглибити знання з 

навчальних предметів, створити толерантне середовище в 

закладах освіти району, реалізувати творчий потенціал 



педагогічних працівників, виховувати соціально компетентних, 

критично мислячих і толерантних осіб, свідомих громадян і 

патріотів своєї Батьківщини, добре обізнаних з рідним краєм, 

які прагнутимуть відповідально керувати його 

життєдіяльністю, зберігати і примножувати природний, 

економічний і культурний потенціал.  

Заклади району працюють за Проектами: 

Назва проекту (програми) Назва закладу 

Науково –методичні засади 

впровадження фінансової грамотності 

у навчально – виховний процес 

Богуславський НВК 

«ЗОШ  І-ІІІ ст. №3-

гімназія» 

Інноваційна діяльність за проектом 

«Освіта для стійкого розвитку» 

Саварський НВК 

Побережківський 

НВК, Мисайлівський 

НВК, Хохітвянський 

НВК 

Впровадження інноваційної 

діяльності з метою забезпечення 

реалізації змісту  педагогічної 

технології «Росток» 

Богуславський НВК 

«ЗОШ  І-ІІІ ст. №3-

гімназія», 

Дибинецький НВК, 

Медвинська ЗОШ 

Вільхівецький НВК 

Іванівський НВК 

Богуславська СШ №1 

Саварський НВК 

Ісайківський НВК 

Інноваційна діяльність за науково-

педагогічного проекту «Інтелект 

Богуславська СШ №1 

Богуславська ЗОШ 

№2 

Інноваційний  проект «Культура 

добросусідства» 

Богуславська ЗОШ 

№2 

Іванівський НВК 

Хохітвянський НВК 

ДНЗ №1 (центр 

розвитку дитини) 



«Малятко»  

м. Богуслав 

Інноваційний проект «Розвиток 

толерантності в закладах освіти 

Мисайлівський НВК 

Богуславський НВК 

«ЗОШ  І-ІІІ ст. №3-

гімназія» 

Впровадження інноваційної 

діяльності в навчально-виховному 

середовищі «1 учень – 1 комп’ютер» 

на базі шкільних нетбуків 

Богуславська СШ №1 

Програма МОН України, АПН 

України (Програми розвитку ООН) 

ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій 

роботі «Рівний рівному» серед молоді 

України щодо здорового способу 

життя» 

Ісайківський НВК 

- Організація роботи опорного навчального закладу 

Іванівський НВК за принципом «Школа повного дня» 

 

Оновлення матеріально-технічної бази 

В 2016/2017 навчальному році через «Прозоро» було 

здійснено закупівлю обладнання для кабінетів біології та 

інформатики, початкової школи (4 комплекти 

мультимедійного обладнання) в Іванівський НВК, на суму – 

456,7 тис. грн. 

В грудні 2016 року від Міністерства освіти і науки України 

в 2016 році отримали 45 комп’ютерів, які розподіллено між 3-

ма загальноосвітніми навчальними закладами району. 

За кошти міського бюджету у 2016 році для навчальних 

закладів міста було придбано: 

- телевізори для БЗОШ №2  

- шкільні дошки для БЗОШ №2 та БЗОШ №3  

- спортивний інвентар для ДЮСШ  



- проектор для ЦДЮТ  

З метою забезпечення організованого початку 2017/2018 

навчального року затверджено комплекс заходів для належної 

підготовки закладів освіти району до роботи в новому 

навчальному році. Працівники відділу освіти та навчальних 

закладів пройшли щорічний медичний огляд. У навчальних 

закладах протягом червня пройшли конференції (загальні 

збори) учасників навчально-виховного процесу зі звітом 

директора. 

В період з 11 по 15 серпня пройшла перевірка стану 

готовності навчальних закладів до нового навчального року.  

Слід відмітити велику роботу колективів усіх навчальних 

закладів.  

На виконання ремонтно-будівельних робіт у закладах 

освіти Богуславщини з різних джерел фінансування 

використано – 3 709 278,43 грн. 

 

Здійснюється своєчасне вивезення підручників згідно 

графіка зі складу сервісно-ресурсного центру; проводиться 

міжшкільний перерозподіл підручників з урахуванням 

контингенту учнів. У 2017/2018 н.р. підручниками 

забезпечені на 98% 

Парк шкільних автобусів налічує 13 одиниць, які 

забезпечують підвезення школярів до 9 навчальних закладів. 

Шкільними автобусами забезпечені: Біївецький НВК, 

Вільхівецька філія Іванівського НВК, ОНЗ Іванівський НВК (2 

автобуси), Ісайківський НВК, Медвинська ЗОШ, 

Побережківський НВК (2 автобуси: 1 - є технічно несправними 

та потребує заміни, оскільки в нього закінчився термін 

експлуатації (2006 року випуску), Саварський НВК, 

Джерело фінансування  

Разом  райбюджет батьківські, 

спонсорські 

держбюджет Сільська 

рада 

Міська 

рада 

2 218 670,08 446 542,50 762007,00 154 464,00 4 550,00 3709278,43 



Шупиківський НВК та Богуславська СШ №1. Шкільні 

автобуси обслуговують 28 населених пунктів. 

З метою належного виконання Програми у новому 

навчальному році та відповідно до чинного законодавства 

відділом освіти проведено процедуру закупівлі паливно-

мастильних матеріалів та  планові ремонтні роботи шкільних 

автобусів . 

 

Шановні освітяни!  
На завершення хочеться зазначити, що освіта є однією з 

найважливіших сфер суспільного життя, надбання та 

напрацювання якої є вагомим внеском у розвиток української 

держави та суспільства.  

Я впевнена, що кожен педагог району сьогодні розуміє – 

наші успіхи залежать від дієвої співдружності, спільних 

пошуків оптимальних шляхів вдосконалення навчально-

виховного процесу.  

 Напередодні Дня знань, хочу усіх присутніх привітати зі 

святом! Щира вдячність вам, дорогі педагоги, за самовіддану 

працю, за виконання такої відповідальної місії, як виховання 

підростаючого покоління. Адже саме ви сприяєте формуванню 

юних особистостей, від яких залежить наше майбутнє, 

завтрашній день Української держави.  

 


