
«Про підсумки роботи освітньої галузі за  

2017/2018 навчальний рік. Нова українська 

школа - від старту до успіху» 

Традиційно напередодні нового навчального року, з метою аналізу підсумків роботи за 

минулий навчальний рік, відзначення досягнень, позитивної роботи колективів та 

визначення  пріоритетних напрямків роботи щодо виконання державної програми розвитку 

освіти, реалізації державної політики в системі дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти ми збираємось на серпневу освітянську конференцію. 

Розпочинаючи новий навчальний рік, ми детально аналізуємо підсумки минулого року, 

виконання попередніх завдань, окреслюємо нові, оскільки кожний навчальний рік є новим 

етапом як у справі розбудови національної освіти, так і у професійній долі кожного вчителя. 

За активної підтримки районної державної адміністрації, районної ради, у співпраці з 

органами місцевого самоврядування, батьківською громадськістю нам удалося не лише 

забезпечити стабільну роботу галузі, її подальшого розвитку, створення умов для рівного 

доступу мешканців району до якісної освіти, а й зробити реальні кроки щодо модернізації 

багатьох освітніх ланок. 

Для виконання поставлених завдань в районі реалізуються Закони України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням Кабінету 

міністрів України від 14.12.2016 №988 та районні програми розвитку освіти з відповідним 

фінансуванням: 

- Програма розвитку системи освіти Богуславського району на 2017-2020 роки; 

- Програма організації харчування учнів та вихованців навчальних закладів 

Богуславського району на 2017-2019 роки. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» освіта є основою інтелектуального, 

духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, 

економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними 

цінностями і культурою, та держави. 

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 

цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання 



відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї 

діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі 

інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, 

підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її 

європейського вибору. 

Основними принципами освітньої діяльності є: 

людиноцентризм; 

забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; 

забезпечення рівного доступу до освіти; 

розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, 

найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми 

потребами; 

прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень; 

гуманізм; 

демократизм; 

єдність навчання, виховання та розвитку; 

виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його 

історико-культурного надбання і традицій; 

формування громадянської культури та культури демократії; 

формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого 

ставлення до довкілля; 

невтручання політичних партій в освітній процес; 

доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються 

державою. 

Освіта в Україні має будуватися за принципом рівних можливостей для всіх. 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

У районі приділяється значна увага забезпеченню громадян якісної дошкільної освіти, 

оскільки доступність до якісної освіти починається з дошкільної ланки, бо саме вона є 

базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно нового освітнього 

простору.  

У 2017/2018 році забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку здійсню 5 

дитячих садків та 11 навчально-виховних комплексів, в яких функціонувало 34 вікових 

групи. Різними формами дошкільної освіти було охоплено  795 дітей, що становить 83% 



дітей дошкільного віку Богуславщини. Стовідсотково охоплені підготовкою до школи діти 

п’ятирічного  віку. 

На базі КДНЗ №1 «Малятко», КДНЗ №4 «Казка», КДНЗ №5 «Сонечко», та 

Хохітвянського НВК функціонували групи короткотривалого перебування дітей. 

Адміністрація та педагогічні колективи продовжують створювати належні умови для 

утримання дітей дошкільного віку. 

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

Наступний етап  у розвитку дитини як особистості покладається на школу. Саме тут 

відбувається становлення молодої людини, формування її світогляду, життєвих позицій, 

ідеалів та принципів.  

Для забезпечення потреби населення у якісних освітніх послугах у районі на 

кінець  2017/2018 навчального року мережа загальноосвітніх навчальних закладів налічувала 

17 закладів освіти  комунальної власності, у тому числі: 1 спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням окремих предметів; 1 школа нового типу НВК ЗОШ-гімназія; 1 

опорна школа з філією; 3 загальноосвітні школи (2 – І-ІІІ ст. та 1- І-ІІ ст.); 11 навчально-

виховних комплексів (10 - Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок; 1 - 

Загальноосвітня школа І ступенів – дитячий садок), у яких навчалося 3110 учнів (з них: у 

міській місцевості – 1852, у сільській – 1259). Середня наповнюваність класів по району 

становить 15,7 (місто – 22,9, село – 10,8).  

У новому навчальному році мережу закладів загальної середньої освіти збережено. 

Враховуючи, що Медвинська ЗОШ та Побережківський НВК відійшли до Медвинської ОТГ, 

мережа налічує 15 закладів. За попередніми даними з першого вересня цього року в 

загальноосвітніх школах району навчатиметься 2895 учнів, з них до 10 класу  піде – 135 

учнів. 

Крім того, створено умови для здобуття громадянами базової та повної середньої освіти 

за заочною та вечірньою формою навчання на базі Богуславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів 

- гімназія».  

ПОЧАТКОВА ОСВІТА 

У структурі загальної середньої школи особливе місце належить початковій ланці, 

перед якою поставлене завдання створити умови для здійснення особистісно орієнтованого 

навчання; реалізації діяльнісного й компетентнісного підходів до змісту освіти, 

максимального розвитку самодостатньої особистості та формування універсальних 

компетенцій у кожного учня. 



В 2017/2018 навчальному році початковою освітою було охоплено 1392 учнів, з них 359 

першокласників. На базі Богуславської СШ № 1, Богуславського НВК та ОНЗ Іванівський 

НВК було розпочато дослідно-експериментальну роботу всеукраїнського рівня за темою 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в 

умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти». 

В минулому навчальному році в районі функціонувало 12 ГПД  на базі 8 навчальних 

закладів. 

Основним завданням сучасної освіти є впровадження реформи «Нова українська 

школа».  

Відповідно до Закону України «Про освіту» у нинішньому році в закладах освіти  

розпочнеться практична реалізація Концепції Нової української школи, 309 

першокласників будуть навчатися за новими програмами та методиками, що стане 

початком нового освітнього формату. 

Вчителі, які у 2018/2019 навчальному році будуть працювати в 1-х класах та заступники 

директорів з навчально-виховної роботи пройшли дистанційний курс навчання на сайті 

студії онлайн-освіти EdEra та  02 та 03 серпня 2018 року на базі Богуславської 

спеціалізованої школи № 1 проводилися навчальні тренінги «Гра по-новому, навчання по-

іншому в освітньому просторі початкової школи» щодо впровадження діяльнісних та 

ігрових методів з використанням ігрових наборів LEGO. 

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ 

Повноцінний і всебічний розвиток особистості школяра може забезпечити лише якісна 

шкільна освіта. Обумовлено це тим, що ми вступили в світ інноваційних технологій в 

управлінні, навчанні і вихованні, а це ставить завдання – максимально наблизити навчання 

дитини до конкретних її здібностей. Ми маємо допомогти дитині пізнати себе, розвинути 

свої таланти, щоб у дорослому житті вона була здатна самореалізовуватися. Одним із кроків 

до цього є профільне навчання в старшій школі. Тому, у 2017/2018 році продовжували 

свою роботу освітні округи на базі Богуславської СШ №1, Медвинської ЗОШ та ОНЗ 

Іванівський НВК І-ІІІ ступенів, в яких було організовано профільне навчання природничо-

математичного напряму. В новому навчальному році мережа закладів з профільним 

навчанням буде збільшена - профільне навчання буде організовано в усіх 10 класах закладів 

освіти. 

 Освітні округи та опорний заклад працюють під керівництвом  районного відділу освіти та за 

методичним супроводом районного методичного кабінету, що дає можливість створювати умови для 



підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників для запровадження 

інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес. 

ДПА ТА ЗНО 

Одне з ключових стратегічних завдань для всієї педагогічної громадськості це якість 

освіти.  

Якісним показником набутих знань та умінь залишається  державна підсумкова 

атестація. Зважаючи на те, що одинадцятикласники для складання ДПА у формі ЗНО мали 

можливість вибрати будь-який предмет, результати маємо наступні: 

з української мови – 93 учні: високий – 20,4%, достатній – 38,7%, середній – 35,5%, 

початковий – 5,4% 

історії України – 62 учнів: високий – 19,4%, достатній – 46,8%, середній – 33,9%, 

початковий – 0% 

математики – 38 учнів: високий – 13,2%, достатній – 36,8%, середній – 36,8%, 

початковий – 13,2% 

англійської мови – 17 учнів: високий – 11,8%, достатній – 64,7%, середній – 17,6%, 

початковий – 5,9% 

біології – 29 учнів: високий – 10,3%, достатній – 27,6%, середній – 62,1%, початковий – 

0% 

фізики – 9 учнів: високий – 22,2%, достатній – 33,3%, середній – 44,4%, початковий – 

0% 

географії – 30 учнів: високий – 13,3%, достатній – 40,0%, середній – 46,7%, початковий 

– 0% 

У розрізі шкіл  кращі результати під час складання ДПА показали одинадцятикласники: 

з української мови та літератури- Богуславський НВК, з математики та Історії України – 

Богуславської СШ №1. 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання мали вплив на нагородженнями 

Золотими та Срібними медалями. З 94 випускників золоту нагороду отримали -  3 учні, 

срібну – 1 учень, це 50% від кількості претендентів. 

ОДБАРОВАНІ ДІТИ 

Найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності досягають ті держави, що мають 

високий інтелектуальний та творчий потенціал нації. 

Сучасні освітні реформи  вимагають оновлення змісту освіти на основі розбудови 

навчально-виховного процесу відповідно до потреб особистості та індивідуальних 

можливостей учнів, зростання їхньої самостійності й творчої активності. Підтримка та 



розвиток учнів, які володіють потенціалом до високих досягнень, є одним із пріоритетних 

напрямів сучасних змін. Тому упродовж навчального року робота педагогічних колективів 

була спрямована на створення інтелектуально та духовно насиченого середовища, яке 

забезпечує реалізацію пізнавальних, соціальних, культурних та фізичних потреб 

обдарованих дітей. 

З метою своєчасного виявлення, підтримки та організації роботи зі здібними та 

обдарованими дітьми в районному методичному кабінеті відділу освіти Богуславської 

районної державної адміністрації  створений та постійно діє міжвідомчий банк даних 

«Обдарованість», який у 2017-2018 навчальному році налічує 296 учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Школярі  району є учасниками І, ІІ етапів,  переможцями та призерами  ІІІ, ІV етапів   

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

За результатами ІІІ (обласного) етапу олімпіад учні Богуславщини отримали 27 

призових місць.  За результатами конкурсу-захисту учнівських робіт Малої Академії Наук 

(МАН)-4 призових місць в області та 1- на Всеукраїнському рівні. Аналіз участі учнів 

закладів освіти у ІІ та ІІІ етапах олімпіад показав, що найкраще робота з обдарованими 

дітьми організована в Богуславська СШ №1 – 100 учнів, Богуславський НВК – 55 учнів, 

Богуславська ЗОШ №2 – 31 учень та Саварський НВК – 27 учнів, Дибинецький та 

Іванівський НВК – 15 учнів. 

З метою стимулювання та заохочення, адресної підтримки здібних та обдарованих дітей 

у травні 2018 року під час районного свята талановитих дітей Богуславщини «Крок у 

майбутнє», 68 учнів було нагороджено грамотами та одноразовою грошовою винагородою в 

загальній сумі 17 тисяч 950 гривень (сімнадцять  тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень). 

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ 

Упродовж навчального року здійснювалась робота щодо створення  належних умов для 

навчання учнів з особливими освітніми потребами. 

У 8 загальноосвітніх навчальних закладах району, відповідно до рекомендацій обласної 

ПМПК та заявою батьків, 18 дітей навчалися в 17 класах з інклюзивною формою навчання, 

педагогічний супровід яких здійснювали вчителі даних класів та асистенти вчителя – 17 

осіб.  

З метою сприяння виконанню вимог законодавчої та нормативної бази України щодо 

реалізації права на здобуття якісної освіти та безперешкодний доступ дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку в закладах освіти району, за попередніми 

даними, у 2018/2019 н.р. інклюзивною освітою буде охоплено 18 учнів в 6 закладах. Згідно з 



Наказом  № 90 від 01.02.2018 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 06 грудня 2010 року № 1205” в школах, в яких навчання дітей з особливими 

освітніми потребами організоване в інклюзивних класах, для проведення корекційно-

розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою розвитку для роботи з учнями 

з особливими освітніми потребами введено 1 ставка асистента з розрахунку на клас, таким 

чином в новому навчальному році буде працювати 18 асистентів (18 ставок). 

На базі КДНЗ №1 (центр розвитку дитини) «Малятко» продовжують роботу 4 групи з 

інклюзивним вихованням - 4 дитини. 

ІРЦ 

З 3 січня 2018 року відповідно до рішення сесії Богуславської районної ради (№283-21-

VІІ від 17.11.2007 року) на території Богуславського району розпочала роботу Комунальна 

установа «Інклюзивно-ресурсний центр», діяльність якої спрямована на раннє виявлення 

діток з особливими потребами і надання їм своєчасної консультативно-психологічної, 

психолого-педагогічної допомоги. З 1 вересня 2018 року установа розпочне роботу в 

оновленому приміщенні. 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Неможливо якісно провести реформу школи, якщо вона не супроводжуватиметься 

зміною підходів до підготовки вчителя.  

Загальна кількість педагогічних працівників – 505 (91 вихователі дитячого садка; 388 

вчителі та 26 керівники гуртків ЗПО).  

У квітні 2018 року відділом освіти було проведено чергову атестацію 88 педагогічних 

працівників.  

Зростання професійної активності педагогів відбувається через участь у фахових 

конкурсах, зокрема у конкурсі «Учитель року». В 2018 році за результатами всіх 

випробувань, фаховим журі лауреатом (ІІ місце) третього (заключного) туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2018» у номінації «Фізика» визнано учителя Богуславської 

спеціалізованої школи №1 – загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням окремих предметів Богуславської районної ради – Сиротенка 

Володимира Миколайовича. 

ВИХОВНА РОБОТА 

Важливою умовою формування всебічно розвиненої людини , виховання моральності, 

національної і громадянської свідомості, набуття додаткових знань, умінь, навичок є 

виховна робота та позашкільне навчання і виховання.  



Національно-патріотичне виховання учнів у навчальних закладах району здійснюється 

комплексно – через навчальний процес, позакласну виховну роботу, функціонування органів 

учнівського самоврядування – носить послідовний характер. 

В рамках національно–патріотичного виховання в закладах проводяться виховні 

години, бесіди, темами яких є: святкування знаменних дат, ознайомлення з історією рідного 

краю, звичаями і традиціями українського народу, видатними людьми України тощо. 

В 2017/2018 навчальному році на базі Богуславської СШ №1 розпочав роботу центр 

національно-патріотичного виховання, до якого були залучені: Мисайлівський НВК, 

Хохітвянський НВК «Джерело», Богуславська ЗОШ №2, Богуславський НВК «ЗОШ №3 - 

гімназія».   

В новому навчальному році в закладах освіти району продовжиться реалізація завдань 

національно-патріотичного виховання. 

Відповідно до наказу відділу освіти  від 25 квітня 2018 року № 72 «Про проведення І 

(районного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»)  у 2018 році»  18 травня 2018 року, на базі Мисайлівського лісу, відбулося 

відкриття районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»). Участь у грі взяли юнаки та дівчата 17 закладів загальної середньої 

освіти та вихованці Богуславського центру дитячої та юнацької творчості (18 роїв). 

ПОЗАШКІЛЛЯ 

У 2017/2018 році в районі збережена мережа позашкільних закладів – 2, будинок 

дитячої та юнацької творчості та дитячо-юнацька спортивна школа. 

Центр дитячої та юнацької творчості відвідувало - 1460 дітей. З них: міських – 1116 та 

сільських – 344 дітей. Задоволення потреб вихованців проводилось за 8 напрямками. 

В Богуславській дитячо-юнацькій спортивній школі в 2017-2018 навчальному році  

навчалось 278 учнів від 6 до 18 років, в 21-ій навчальній групі( 12 груп початкової 

підготовки та 9 груп базової підготовки). Вихованці займались в 5 секціях з таких видів 

спорту: бокс , вільна боротьба, волейбол, легка атлетика, футбол. З лютого 2018 року було 

відкрито додатково 2 секції з зимових видів спорту – хокей із шайбою та фігурне катання на 

ковзанах, які відвідують 60 вихованців. 

Вихованці центру є призерами всеукраїнських та обласних конкурсів, виставок та 

експедицій, а спортивної школи - досягають високих спортивних результатів на чемпіонатах 

України, Всеукраїнських, обласних змаганнях та різноманітних турнірах.  

ХАРЧУВАННЯ  



Здоров’я дитини, її фізичний і психологічний розвиток, соціально-психологічна 

адаптація у значній мірі визначаються умовами її життя, насамперед у школі, адже на роки 

навчання дитини  у школі припадає період інтенсивного розвитку організму. Тому одним із 

пріоритетних напрямків роботи навчальних закладів є створення здоров’язберігаючого 

освітнього середовища, що є умовою якісної освіти. 

Невід’ємною складовою частиною роботи щодо поліпшення та збереження здоров’я 

дітей та підлітків є їх харчування та оздоровлення. 

З січня 2018 року вартість харчування одного дітодня в дошкільний, загальноосвітніх 

та навчально-виховний закладах району зросла і становила:  

- міські дошкільні навчальні заклади – 26,00 грн.(15 грн. 60 коп. (60%) - батьки, 10 грн. 

40 коп. (40%) - районний бюджет; 

- сільські дошкільні навчальні заклади – 21,00 грн.(8 грн. 40 коп. (40%) – батьки, 12 

грн.60 коп. (60%) – районний бюджет; 

- сільські дошкільні навчальні заклади у складі навчально-виховних комплексів – 21,00 

грн.(8 грн. 40 коп. (40%) – батьки,  12 грн. 60 коп. (60%) – районний бюджет; 

- учні пільгових категорій 1-11 класів в розмірі 19,00 грн. при одноразовому харчуванні; 

- учні 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів - 19,00 грн. при одноразовому 

харчуванні за наявності фінансового ресурсу. 

Безкоштовне харчування отримували діти пільгової категорії та всі учні 1-4 класів 

сільських шкіл. 

Для організації харчування учнів та вихованців закладів освіти в усіх закладах освіти 

створено необхідні умови.  На виконання районної Програми «Організації харчування учнів 

та вихованців навчальних закладів Богуславського району на 2017-2019 роки» (із змінами і 

доповненнями) та рішення Богуславської районної ради «Про організацію харчування дітей 

в навчально-виховних закладах Богуславського району» від 05.12.2017 року №292-22-VII 

було виділено кошти на харчування вихованців та учнів навчальних закладів Богуславського 

району.  

В серпні 2018 року завдяки виділеним коштам проведено тендерну закупівлю для 

безкоштовного харчування вихованців дошкільних навчальних закладів у складі НВК, учнів 

1-4 класів не пільгових категорій сільських шкіл та учнів пільгових категорій 

Богуславського району та укладено Договір з переможцем.  

ТАБОРИ 

З 29 травня по 11 червня на базі 11 закладів освіти району: Богуславської СШ №1, 

Богуславської ЗОШ №2, Богуславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія», Дибинецького 



НВК, ОНЗ Іванівського НВК, Вільхівецької філії Іванівського НВК, Саварського НВК, 

Мисайлівського НВК, Бранепільського НВК, Тептіївського НВК та Розкопанецької ЗОШ 

працювали пришкільні табори. 4 пришкільні табори у: Богуславській СШ №1, 

Дибинецькому НВК, Саварському НВК, Бранепільському НВК та Розкопанецькій ЗОШ були 

мовними. У табірну зміну відпочинком було  охоплено 700 дітей. В цьому році відпочинок 

дітей у пришкільних таборах було профінансовано на загальну суму 179 890 грн., кошти 

передбачені на харчування, екскурсії, канцтовари, медикаменти. 

ПІДВЕЗЕННЯ 

Із метою забезпечення регулярного підвезення учнів, які проживають у сільській 

місцевості за межею пішохідної доступності, до місць навчання, роботи і додому відділом 

освіти вжито заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми „ Шкільний 

автобус”.  

Парк автомобільного транспорту відділу освіти, задіяного для організованого 

підвезення учнів до 8 навчальних закладів (Біївецький НВК, Вільхівецька філія Іванівського 

НВК, ОНЗ Іванівський НВК, Ісайківський НВК, Саварський НВК, Шупиківський НВК, 

Дибинецький НВК, Хохітвянський НВК та Богуславська СШ №1) в 2018-2019 навчальному 

році складається з 10 транспортних одиниць. Підвіз учасників освітнього процесу 

здійснюється згідно затверджених маршрутів.  

З метою належного виконання Програми у новому навчальному році та відповідно до 

чинного законодавства відділом освіти проведено процедуру закупівлі паливно-мастильних 

матеріалів, проведені ремонти та технічне обслуговування транспортних засобів. 

 

ПІДГОТОВКА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО РОБОТИ В НОВОМУ 2018-2019 

НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

З метою забезпечення організованого початку 2018/2019 навчального року відповідно 

до розпорядження голови Богуславської районної державної адміністрації від 31.07.2018 р. 

№285 «Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2018/2019 навчального року 

в Богуславському районі» затверджено комплекс заходів для належної підготовки закладів 

освіти району до роботи в новому навчальному році. 

В 2018-2019 навчальному році освіта Богуславщини продовжує впровадження реформ у 

системі освіти відповідно до Програми «Розвитку системи освіти Богуславського району на 

2017-2020 роки». 



Відділом освіти, навчальними закладами району проведено роботу щодо створення 

належних умов для здобуття дітьми та підлітками дошкільної,  загальної середньої та 

позашкільної освіти. 

Відповідно до наказу відділу освіти від 15.06.2018 № 102-аг "Про організацію 

медичного огляду працівників закладів освіти Богуславського району у 2018 році" згідно 

графіка протягом червня – серпня  працівники закладів освіти проходять медичний огляд та 

бактеріологічне обстеження. 

В червні 2018 року проведені співбесіди з директорами навчальних закладів та їх 

заступниками з питань розподілу та раціонального використання годин варіативної 

складової навчальних планів, з 13 серпня працює комісія відділу освіти з метою здійснення 

аналізу та затвердження робочих навчальних планів (складання робочого навчального плану 

дає можливість у розрізі кожного класу отримати розподіл годин за предметами, курсами та 

факультативами, а також спланувати учнівське тижневе навантаження для кожного 

окремого класу). 

29.05-08.06 у закладах освіти пройшли конференції (загальні збори) учасників 

освітнього процесу зі звітом керівника, інформація про їх проведення подана керівниками до 

відділу освіти та розміщені на офіційних сайтах закладів. 

Здійснюється своєчасне вивезення підручників згідно графіка зі складу сервісно-

ресурсного центру; проводиться міжшкільний перерозподіл підручників з урахуванням 

контингенту учнів. Станом на 29 серпня підручниками забезпечені на 89%, враховуючи 

використання підручників попередніх років та електронні версії. 

Також, з метою організації повноцінної роботи вчителя на уроці відділом освіти 

придбані класні журнали для початкових, середніх та старших класів. 

Для об’єктивного розподілу годин педагогічного навантаження та перевірки 

правильності складання тарифікаційних списків закладами освіти району, з керівниками 

шкіл та їх заступниками працювала тарифікаційна комісія відділу освіти. 

23 серпня делегація освітян району взяла участь в обласному серпневому форумі 

освітян Київської області. 

На якість освіти впливають значною мірою і умови, що створені у закладах, тому відділ 

освіти, адміністрація закладів значну увагу приділяє зміцненню  матеріально-технічної бази 

(забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками) дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти забезпечені 

комп’ютерною технікою для управлінської діяльності та  підключені до мережі Інтернет. В 



13 навчальних закладах  створено WI-FI зони (бездротових точок доступу до мережі 

Інтернет). 

ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ - ЗАКУПІВЛІ 

З метою прозорості відділ освіти здійснює закупівлю товарів або послуг через 

електронну систему «Прозорро». 

- Станом на 29 серпня 2018 року: 

- Вiдповiдно до розпорядження КМУ вiд 18.12.2017 №929-р  

-  ЗАКУПЛЕНО 10 ноутбукiв та 5 принтерiв на суму 136,995 тис.грн.;  

- ЗАКУПЛЕНО 8 комплектів для оснащення кабiнетiв xiмii, біології, математики, фізики 

для Богуславської СШ №1 та Богуславського НВК на суму 466,280 тис. грн.  

- Вiдповiдно до постанови КМУ вiд 04.04.2018 № 237  

- 27.08.2018 року укладено договір на закупівлю сучасних меблів для початкових класів 

на суму 355,373 тис.грн.  

- частково закуплено дидактичні матерiали для учнів 1-х класів на суму 315,357 тис.грн. 

Відповідно до наказу відділу освіти від 06.08.2018 № 107 "Про вивчення стану 

готовності закладів освіти району до нового 2018/2019 навчального року" з 14 по 16 серпня 

2018 року комісією в складі представників райдержадміністрації, відділу освіти, 

методичного кабінету, Миронівського МРВЛД ДУ «Київський ОЛЦ ДСЕСУ»,  державного 

нагляду за дотриманням санітарного законодавства Богуславського районного управління 

ГУ ДПСС в Київській області, районної організації профспілки працівників освіти, 

проведено перевірку стану готовності закладів освіти до нового навчального року.  

СТВОРЕННЯ НОП 

В усіх закладах освіти району завершено поточні ремонтні роботи навчальних 

приміщень, харчоблоків, надвірних вбиралень, спортивних та актових залів, спортивних та 

ігрових майданчиків, систем електропостачання, упорядковано території закладів та ремонті 

роботи по створенню нового освітнього простору. 

З місцевого бюджету на підготовку до нового навчального року було виділено 1628,2 

тис. грн., з них: 

- Співфінансування: 

- постанови КМУ вiд 04.04.2018 № 237  вiд 18.12.2017 №929-р – 128 860 грн.  

- Капітальний ремонт Богуславська СШ №1 – 298 000 грн. 

- Капітальний ремонт Богуславського НВК (КУ «ІРЦ») – 661 900 грн. 

- Закупівля будівельних матеріалів, сантехніки, обладнання в заклади освіти виділено – 

456 000 грн. 



- Кошти сільських рад – 83 900 грн. 

РЕМОНТНІ РОБОТИ 

На виконання ремонтно-будівельних робіт у закладах освіти Богуславщини з різних 

джерел фінансування використано – 3 264 241,45 грн.  

Відділом освіти розроблені заходи щодо поліпшення стану безпеки в навчальних 

закладах.  21 серпня 2018 року проведено навчання керівників з пожежно-технічного 

мінімуму. 

Заклади освіти, разом з органами місцевого самоврядування, проводять комплекс 

необхідних робіт по підготовці закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період. 

 

На порозі – новий навчальний рік. Розпочнеться він 3 вересня Днем знань, урочистим 

святом Першого дзвоника.      

Дякуємо вчителям, батькам, органам місцевого самоврядування, усім благодійникам за 

підтримку навчальних закладів у розбудові освітньої галузі району. 

Бажаємо всім в новому навчальному році плідної творчої праці, невичерпної енергії, 

взаєморозуміння і взаємопідтримки з колегами та вихованцями. 

 


