
 Масові  заходи у рамках Року дитини у Богуславському районі 

Район/місто, 

ОТГ 
Назва заходу 

Місце 

проведення 

Категорія та 

кількісний склад 

учасників 

Короткий опис  запис заходу 

Богуславський 

Районний чемпіонат за 

звання «Найгармонійніша 

дитина Богуславщини – 

2019». 

Актова зала 

ЦДЮТ 

Учні закладів 

середньої освіти, вік 

яких не перевищує 16 

років, 

70 дітей 

- Забезпечення потреб 

особистості у творчій 

самореалізації. 

- Здобуття юнацтвом 

додаткових знань, умінь, 

навичок за інтересами. 

- Всебічного 

інтелектуального, фізичного і 

духовного розвитку. 

- Підготовка їх до 

професійної та громадянської 

діяльності. 

Богуславський 

Районний чемпіонат з 

інтелектуальних ігор за 

Кубок «Пам’яті Павла 

Пушняка». 

Актова зала 

ЦДЮТ 

Учні 7-11 класів, 90 

дітей 

- Розвиток і підвищення 

інтелектуального рівня 

учнівської молоді. 

- Активізація навчально-

виховної роботи з учнівською 

молоддю. 

- Популяризація різних видів 

інтелектуальних ігор. 

- Налагодження 

взаємозв’язків та залучення до 

співпраці клубів та гуртків 

інтелектуальних ігор. 

- Залучення великої кількості 

учнівської молоді до роботи 

над собою, розвитку 

розумових здібностей, 



розширення кола їх знань. 

- Виховання рішучості учнів 

у вирішенні різних проблем, 

сміливості у прийнятті рішень, 

підготовки їх до самостійного 

життя. 

Богуславський 

Районний етап обласного 

дитячо-юнацького конкурсу 

виконавців сучасної пісні 

"Калиновий дзвін". 

Актова зала 

ЦДЮТ 

Учні 1-11 класів, 65 

дітей 

Виявлення та підтримка юних 

талантів, обдаровань, 

популяризація дитячої, 

народної, сучасної пісні, 

сприяння розвитку творчих 

здібностей юних виконавців 

пісні 

Богуславський 
Конкурсна програма «Лідер 

року – 2019». 

Актова зала 

ЦДЮТ 

Учні 9-11 класів, які 

є членами органів 

учнівського 

самоврядування, 70 

дітей 

- Виявлення, підтримка та 

заохочення лідерів 

учнівського самоврядування. 

- Створення умов для 

розвитку інтелектуального, 

морального, фізичного 

розвитку учнівської молоді, 

реалізації їх творчого 

потенціалу. 

- Активізація роботи в 

учнівських колективах, 

виявлення й підтримка учнів, 

які мають нахил до 

організаторської роботи, 

проявляють ініціативу, 

показують свої творчі 

здібності в проведенні різних 

виховних заходів, підвищення 

авторитету лідерів. 



Богуславський 

Районний етап 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри 

Українського козацтва 

«Джура» («Сокіл») 

Район 

Мисайлівського 

лісу 

Учні 5-10 класів, 

170 дітей 

Сприяти фізичному, морально-

психологічному, 

інтелектуальному, ідейно-

світоглядному та духовному 

вихованню і самовихованню 

української молоді на добрих 

громадян та провідників 

суспільства на основі 

українських національних 

традицій та християнської 

моралі 

Богуславський 

Районний фестиваль 

учнівської творчості 

Богуславщини «Крок у 

майбутнє». 

Районний 

будинок 

культури 

Учні 1-11 класів 

закладів загальної 

середньої освіти, 520 

дітей 

Нагородження та привітання 

талановитих дітей 

Богуславщини. Концертна 

програма. 

Богуславський 
Захід до Дня захисту дітей 

«Територія дитинства». 

Районний 

будинок 

культури (літня 

площадка) 

Діти усіх категорій, 

300 дітей 

Концертна програма, майстер-

класи, конкурси, змагання. 

Богуславський 
Акцію «Подаруй дитині 

щастя». 

Заклади 

загальної 

середньої освіти 

Богуславського 

району 

Учні закладів 

загальної середньої 

освіти, 350 дітей 

Збір іграшок та канцтоварів 

для вихованців Київського 

обласного центру соціально-

психологічної реабілітації 

дітей «Оберіг» 

Богуславський 
Акція «Творити добро 

легко!» 

Заклади 

загальної 

середньої освіти 

Богуславського 

району 

Учні закладів 

загальної середньої 

освіти, 300 дітей 

Виготовлення годівничок, збір 

корму для птахів та 

визначення ініціативної групи, 

яка наповнюватиме годівнички 

кожного дня. 



Богуславський 
Акція до Дня Святого 

Валентина «Світ Кохання» 

Заклади 

загальної 

середньої освіти 

Богуславського 

району 

Учні закладів 

загальної середньої 

освіти, 2800 дітей 

Оформлення фотозон і 

скриньок. 

Богуславський КВК «Обери майбутнє» 
Актова зала 

ЦДЮТ 

Учні 9-11 класів, 70 

дитини 

Надання допомоги учнівській 

молоді в професійному 

самовизначенні і творчій 

самореалізації. 

Богуславський 

Районна історично-

краєзнавча конференція 

«Київщина козацька». 

Актова зала 

ЦДЮТ 

Учні 7-11 класів, 65 

дітей 

Виховання в учнівської 

молоді патріотичних 

почуттів і любові до рідного 

краю на засадах козацько-

лицарських традицій, 

шанобливого ставлення до 

історії рідного краю та 

спадщини українського 

козацтва 

Богуславський 

Пошукова акція «Герої серед 

нас: сучасні захисники 

України» 

Заклади 

загальної 

середньої освіти 

Богуславського 

району 

Учні 7-11 класів, 70 

дітей 

Виховання в дітей та 

учнівської молоді патріотизму, 

розвиток їхніх творчих 

інтересів з краєзнавства та 

науково-дослідницької роботи, 

вшанування мужності та 

героїзму захисників 

незалежності й територіальної 

цілісності України. 

Богуславський 
Районний конкурс 

відеороликів закладів 

Богуславський 

КДНЗ №5 

діти дошкільного 

віку та вихователі 
Перегляд відеороликів, аналіз 



дошкільної освіти  «Я Землі 

цієї паросток» 

«Сонечко» ЗДО Богуславського 

району 

250 дітей 

50 вихователів 

змісту та визначення 

переможців 

Богуславський 

Музично-спортивна розвага 

до Дня захисту дітей «Хай 

щастю дитини не буде кінця» 

Богуславський 

КДНЗ (ЦРД) №1 

«Малятко» 

діти дошкільного 

віку та вихователі 

ЗДО Богуславського 

району 

150 дітей 

20 вихователів 

Музична гра «З ким ти 

дружиш, літечко?» 

Гра-естафета «Склади 

сонечко» 

Флешмоб «У центрі Всесвіту – 

дитина»  (вихователі і діти) 

Гра –естафета «Подолай 

перешкоду» 

Гра-танок «Дружба» 

Богуславський 

Семінар-практикум 

«Відповідальне вчительство. 

Диференціація та 

індивідуалізація навчального 

процесу в інклюзивному 

класі» 

КУ 

«Інклюзивно-

ресурсний 

центр» 

Богуславської 

районної ради 

Київської 

області 

м. Богуслав 

Вчителі інклюзивних 

класів, асистенти 

вчителів, батьки 

дітей з особливими  

освітніми потребами  

(орієнтовно 40 чол.) 

Основні питання  семінару-

практикуму: 

1.Особливості роботи вчителя 

інклюзивного класу: 

застосування практики 

диференційованого 

викладання та індивідуального 

підходу до навчання. 

2.Співпраця з батьками як 

невід’ємна складова успішного 

навчання дитини з особливими 

потребами; 

3.Вчитель інклюзивного класу: 

самоосвіта, творчість, 

креативність, доброзичливість. 

Богуславський 

Семінар – практикум 

«Розвиток професійної 

компетентності вчителя 

Богуславський 

НВК «ЗОШ I-III 

ступенів №3-

Вчителі початкових 

класів району (40 

чол..) 

Забезпечення відкритості і 

доступності отримання якісної 

освіти з урахуванням 



початкових класів, 

використання  сучасних 

освітніх методик, які 

базуються на 

компетентнісному, 

особистісно орієнтованому 

підходах в реалізації 

концепції «Нова українська 

школа» в рамках Року дитини 

гімназія» індивідуальних особливостей і 

здібностей дітей. 

 

 


