
 

Звіт  

про роботу освітянської галузі 

Богуславського району за 2018 рік 

Відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації у 2018 році в 

межах своїх повноважень здійснював реалізацію державної політики у сфері 

освіти та забезпечував якість і доступність дошкільної, початкової, загальної 

середньої та позашкільної освіти. 

Пріоритетними завданнями були утримання та розвиток матеріально-

технічної бази закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог 

стандартів освіти. 

Для виконання поставлених завдань в районі реалізуються Закони України 

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

позашкільну освіту», Концепція реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року, затверджена 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. 

Управлінська діяльність 

Упродовж звітного періоду діяльність відділу освіти здійснювалася відповідно 

до плану роботи відділу освіти Богуславської районної державної адміністрації на 

2018 рік, помісячних планів роботи, планування фінансово-господарської 

діяльності та була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, 

збереження кількісних і якісних параметрів мережі закладів дошкільної, загальної 

середньої і позашкільної освіти, створення належних умов їх функціонування і 

розвитку, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження 

нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, підвищення 

престижу професії вчителя. 

Протягом року у відділі освіти систематично проводились наради керівників 

закладів освіти, засідання колегій, апаратні наради при начальнику відділу, 

видавались накази з основної та адміністративно-господарської діяльності, з 

кадрових питань, проводилась робота по виконанню рішень районної ради, 

протокольних доручень та розпоряджень голови Богуславської 

райдержадміністрації, голови Київської обласної державної адміністрації, 

директора департаменту освіти і науки. Також упродовж звітного періоду 

здійснювалась відповідна робота по реалізації звернень громадян. 

Згідно плану роботи відділу освіти на належному рівні проводилася 

інспекційна діяльність: 
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 14-15.02.2018 року надано методичну допомогу з питань ролі управлінської 

діяльності в організації навчально-виховного процесу Шупиківському НВК; 

 23.04-26.04.2018 року надано методичну допомогу з питань ролі 

управлінської діяльності в організації навчально-виховного процесу та організації 

роботи з охорони праці з дотриманням норм пожежної безпеки Богуславському 

КДНЗ №4 «Казка»; 

 17.04-18.04.2018 року надано методичну допомогу з питань організації 

національно-патріотичного виховання адміністрації та педагогічним працівникам 

Богуславського КДНЗ №6 «Дзвіночок»; 

 10.12-14.12.2018 року надано методичну допомогу з питань роботи Центру 

національно-патріотичного виховання учнівської молоді адміністрації 

Богуславської СШ №1. 

З метою прозорості та інформаційної відкритості упродовж 2018 року 

готувались матеріали для преси, радіо, Web-сайтів, у яких висвітлювались 

різноманітні освітянські заходи та досягнення. 

У 2018/2019 навчальному році навчанням охоплено 2888 учнів та 867 

вихованців. Функціонують 15 загальної середньої освіти, 5 закладів дошкільної 

освіти, 2 заклади позашкільної освіти – центр дитячої та юнацької творчості і 

дитячо-юнацька спортивна школа. 

Дошкільна освіта 

Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку здійснює 5 дитячих 

садків та 11 навчально-виховних комплексів, в яких функціонує 39 груп. Різними 

формами дошкільної освіти охоплено 867 дітей. Стовідсотково охоплені 

підготовкою до школи діти п’ятирічного віку. 

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

функціонують групи короткотривалого перебування дітей – 31 дитина. 

Основними завданнями, які стояли перед педагогами дошкільної освіти у 

2017/2018 навчальному році, були:  

− створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти; 

−  забезпечення дієвості особистісно-орієнтованої освітньої системи; 

− реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, 

інтегративності педагогічного процесу в дошкільному закладі освіти. 

Це сприяло своєчасному становленню і всебічному розвитку 

життєвокомпетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної 

готовності до нової соціальної ролі. 

Всі педагоги закладів дошкільної освіти протягом року продовжували роботу 

щодо організації сучасного освітнього середовища закладу, сприятливого для 

формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних 

творчих потреб кожної дитини. 
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З метою реалізації Базового компоненту дошкільної освіти педагогічні 

працівники дошкільних навчальних закладів Богуславського району у 2017/2018 

н.р. впроваджували елементи інноваційної діяльності, а саме:  

 використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського  (Богуславський 

КДНЗ №6, Ісайківський НВК, Хохітвянський НВК); 

 використання елементів системи Карла Орфа  (музична діяльність 

Богуславський КДНЗ (ЦРД) №1); 

 використання елементів розвитку вільної особистості за методикою М. 

Монтессорі (Біївецький НВК); 

 використання елементів авторської методики Л. Шелестової,                            

М. Єфіменка (Богуславський КДНЗ №5); 

 впровадження курсу «Культура добросусідства» (Богуславський ДНЗ (ЦРД) 

№1). 

Загальна середня освіта 

Право громадян на отримання базової та повної загальної середньої освіти в 

районі забезпечують 15 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;  

2 загальноосвітні школи (1 – І-ІІІ ст. та 1- І-ІІ ст.);  

10 навчально-виховних комплексів (3– Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дитячий садок; 6 – Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок; 1– 

Загальноосвітня школа І ступенів – дитячий садок), у яких навчається 2888 учнів (з 

них: у місті – 1907, у сільській місцевості – 981). Середня наповнюваність класів по 

району становить 15,8 (місто – 23,0, село –9,8).  

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» – 15 осіб.  

В районі функціонує 11 ГПД  на базі 6 закладів освіти. 

У структурі загальної середньої освіти 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 2018/2019 навчальному році початковою освітою охоплено 1259 учнів. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» з 1 вересня 2018 року в закладах освіти 

розпочато практичну реалізацію Концепції Нової української школи, 309 

першокласників навчаються за новим Державним стандартом початкової освіти. 
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Вчителі, які у 2018/2019 навчальному році працюють в 1-х класах та 

заступники директорів з навчально-виховної роботи пройшли дистанційний курс 

навчання на сайті студії онлайн-освіти EdEra та навчальні тренінги «Гра по-

новому, навчання по-іншому в освітньому просторі початкової школи» щодо 

впровадження діяльнісних та ігрових методів з використанням ігрових наборів 

LEGO. 

В рамках підготовки вчителів майбутніх перших класів до роботи в умовах 

Нової української школи у період з 21 лютого по 15 червня 2018 року проходив 

очний етап навчання щодо реалізації нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти. Навчання проводила тренер, вчитель початкових класів 

Богуславської СЗОШ № 1 Матійко Валентина Вікторівна.  

На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа», вiдповiдно до постанови Кабінету Міністрів України вiд 

04.04.2018 № 237, було виділено кошти в сумі 996 528 грн., з них – 99 660 грн. 

співфінансування районного бюджету, для створення нового освітнього простору, 

оновлення меблів та оснащення обладнанням 1-х класів, які з 1 вересня 2018 року 

розпочали працювати за новим Державним стандартом початкової освіти. 

В 2018/2019 навчальному році збільшена мережа закладів з профільним 

навчанням – профільне навчання організовано в усіх 10 класах закладів освіти: 

 Богуславська СШ №1 –  математичний та іноземної філології; 

 Богуславська ЗОШ №2 – математичний та історичний; 

 Богуславський НВК – інформаційно-технологічний; 

 ОНЗ Іванівський НВК – фізико-біологічний; 

 Саварський НВК –  географічний; 

 Дибинецький НВК – математичний. 

Продовжують свою роботу освітні округи на базі Богуславської СШ №1 та 

ОНЗ Іванівський НВК. 

Одне з ключових стратегічних завдань для всієї педагогічної громадськості – 

це якість освіти.  

Якісним показником набутих знань та умінь залишається державна підсумкова 

атестація. Одинадцятикласники складали ДПА у формі ЗНО, результати наступні: 

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

початковий – 5,4%; 

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

початковий – 0%; 

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

початковий – 13,2%; 

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

початковий – 5,9%; 
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біології: високий – 10,3%, достатній – 27,6%, середній – 62,1%, початковий – 

0%; 

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

0%; 

географії: 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. 

Зовнішнє незалежне оцінювання – 2018 відбувалося за межами району, підвіз 

учасників було організовано до пунктів тестування та у зворотному напрямку. На 

підвіз учасників було виділено кошти у сумі 17000 грн. 

101 випускник 2018 року отримав атестат (4 учні отримали документи 

про освіту з відзнакою: 3–золота медаль та 1 – срібна медаль). 315 учнів 

основноїшколи (9 кл.) отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту, з 

них – 23 свідоцтва з відзнакою. 

Обдаровані діти 

З метою своєчасного виявлення, підтримки та організації роботи зі здібними 

та обдарованими дітьми в районному методичному кабінеті відділу освіти 

Богуславської райдержадміністрації створений та постійно діє міжвідомчий банк 

даних «Обдарованість», який у 2018/2019 навчальному році налічує 176 учнів 

закладів загальної середньої освіти. 

Одним з пріоритетних напрямків у роботі з обдарованою молоддю є участь 

учнів району у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових навчальних 

дисциплін. 

В жовтні-грудні 2018 року був проведений І (шкільний) етап та ІІ (районний) 

етап Всеукраїнських навчальних олімпіад з 15 предметів. У районному етапі взяли 

участь 566 учасників. 19 січня 2019 року стартував ІІІ (обласний) етап 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, Богуславський район представляють 249 

учнів – переможців районного етапу. 

У 2017/2018 навчальному році, 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 

Богуславській СШ №1 – 100 учнів, Богуславському НВК – 55 учнів, Богуславській 

ЗОШ №2 – 31 учень та Саварському НВК – 27 учнів, Дибинецький та Іванівський 

НВК – 15 учнів. 
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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 17 950 грн. (сімнадцять 

тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень). 

Протягом липня-серпня 9 вихованців Малої академії наук учнівської 

молоді мали змогу відпочити на літніх профільних навчально-тренувальних  змінах 

для обдарованої учнівської молоді Київської області у Володарській санаторній 

школі-інтернаті. 

Продовжує роботу очно-заочний консультпункт «Сузір’я». До роботи 

залучено 34 педагогічних працівники та 45 учнів навчальних закладів. 

Робота педагогічних колективів спрямована на створення інтелектуально та 

духовно насиченого середовища, яке забезпечує реалізацію пізнавальних, 

соціальних, культурних та фізичних потреб обдарованих дітей. 

Інклюзивне навчання 

З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за 

місцем проживання, відповідно до Висновку КППОРД (комплексна психолого-

педагогічна оцінка розвитку дитини) та згоди батьків, станом на кінець 2018 року, 

у 18 інклюзивних класах (7 закладів освіти), навчається 19 дітей, педагогічний 

супровід яких здійснюють вчителі цих класів та асистенти вчителів(18 осіб).  

Усі педагоги, які надають освітні послуги дітям з особливими освітніми 

потребами, працюють за тематичним плануванням відповідно до 

визначених програм та скоригованої кількості годин. Згідно плану роботи КНЗ 

КОР «Київський обласний інститут післядипломноїосвіти педагогічних кадрів» 

вчителі проходять курси підвищення фахової кваліфікації, відвідують семінари-

практикуми з питань інклюзивної освіти. 

В порівнянні з минулим роком мережу інклюзивних класів у закладах 

загальної середньої освіти розширено за рахунок відкриття інклюзивного класу у 

Саварському НВК.  

На корекційно-розвиткові заняття, які проводяться додатково для учнів з 

особливими освітніми потребами, за рахунок субвенції державного бюджету 

використано 168 439 грн. Також за кошти державної субвенції на суму      128 000 

грн. відділом освіти забезпечено закупівлю дидактичних матеріалів (розвивальні 

іграшки) для проведення корекційно-розвиткових занять. 

Продовжують роботу інклюзивні групи в КДНЗ №1 (Центр розвитку дитини) 

«Малятко» –4 групи, 4 дітей, 2 ставки помічника вихователя. 

Індивідуальне навчання організовано для 25 учнів у10 закладах загальної 

середньої освіти. 
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З 3 січня 2018 року відповідно до рішення сесії Богуславської районної ради 

від 17.11.2017 року № 283-21-VІІ на території Богуславського району розпочала 

роботу Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр», діяльність якої 

спрямована на раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами і надання 

їм своєчасної консультативно-психологічної, психолого-педагогічної допомоги.  

З 1 вересня 2018 року КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» продовжує роботу в 

оновленому приміщенні на базі Богуславського НВК, фахівці якого, 

використовуючи сучасне мультимедійне обладнання,надають психолого-

педагогічну та корекційну допомогу дітям з особливими освітніми потребами 

віком від 2 до 18 років, які навчаються у закладах освіти району, методичну 

допомогу педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої 

освіти та консультативно-психологічну допомогу батькам дітей з особливими 

освітніми потребами. 

В КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» створено всі необхідні умови для роботи 

з дітьми. За рахунок районного бюджету: здійснено капітальний ремонт 

приміщення на суму 655 736 грн., замінено систему опалення на суму        47500 

грн. Для забезпечення роботи інтерактивної підлоги та мультимедійних комплексів 

придбано рулонні вироби (жалюзі) на суму       52 000 грн. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року 

№ 88 за виділені кошти було придбано комп’ютерну та аудіовізуальну 

техніку(ноутбуки – 2 шт., дошка мобільно-обертаєма 2х-поверхнева – 1 шт., БФП – 

1 шт., інтерактивний мультимедійний комплекс – 1 комплект, дидактичний 

матеріал (117 одиниць 65 найменувань), пуф-груша – 9 шт., телевізор – 2 шт.) на 

суму 119 000 грн.  

За кошти державного та обласного бюджету приміщення ІРЦ забезпечене 

сучасним інтерактивним та комп’ютерним обладнанням, дидактичним матеріалом,  

обладнанням для ресурсних кімнат фізкультури, обладнанням для сенсорної 

кімнати, м’якими меблями – 915 795 грн. 

Кадрове забезпечення 

Загальна кількість педагогічних працівників – 481 (351 вчителів, 95 

вихователів дитячого садка, 35 керівників гуртків закладів позашкільної освіти). 

У квітні 2018 року відділом освіти було проведено чергову атестацію 88 

педагогічних працівників.  

Для забезпечення належного професійного зростання педагогічних 

працівників в районі функціонує 30 районних методичних об’єднань, в рамках 

яких проведено 64 науково-практичних семінарів. Ефективно працюють постійні 

форми науково-методичної роботи: 

 майстер-класи вчителів початкових класів, зарубіжної літератури, 

музичного мистецтва, української мови та літератури, фізики, математики, 
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іноземної мови, біології, основ здоров’я, трудового навчання, музичних керівників, 

вихователів дитячого садка,  заступників директорів з виховної роботи; 

 творчі групи вчителів математики, початкових класів, історії та 

правознавства, інформатики, музики, класних керівників, практичних психологів, 

вихователів закладів дошкільної освіти; 

 школи ППД (передового педагогічного досвіду) вчителів початкових класів, 

зарубіжної літератури, географії, хімії, вихователів закладів дошкільної освіти; 

 школа професійної майстерності вчителів історії та правознавства, 

іноземної мови, заступники директорів з виховної роботи; 

 школи становлення молодого фахівця вчителів початкових класів,  класних 

керівників та педагогів-організаторів, вихователів закладів дошкільної освіти, 

практичних психологів; 

 динамічні групи вчителів математики та початкових класів; 

 авторська творча майстерня вчителя-методиста початкових класів; 

 педагогічні студії вчителів початкових класів, біології, хімії, 

природознавства, екології, математики, української мови та літератури, 

вихователів закладів дошкільної освіти;  

 семінари – практикуми для заступників директорів з навчально-виховної 

роботи та директорів закладів загальної середньої освіти.  

З вересня 2018 року на базі Богуславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – гімназія» 

організовано роботу обласної педагогічної студії вчителя Притули Ірини 

Володимирівни. 

Керівники постійних форм науково – методичної роботи залучають до роботи 

вчителів за фахом, проводять теоретичні та практичні заняття. 

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 

В закладах освіти району реалізуються міжнародні освітні програми та 

проекти, спрямовані на розвиток патріотичної свідомості, громадянських 

компетентностей, формування особистості на засадах духовності, моральності, 

толерантності: 
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 шведсько-український проект «Освіта для стійкого розвитку» - 

Богуславський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – гімназія», Хохітвянський НВК, 

Саварський НВК, Мисайлівський НВК; 

 програма «Культура добросусідства» - Богуславська ЗОШ № 2, Іванівський 

НВК, Хохітвянський НВК, ДНЗ № 1 (Метою програми є – формування 

громадянської ідентичності, виховання толерантності у дітей та учнівської молоді 

у ставленні до представників інших національностей та культур інших народів); 

 українсько-американський проект «Розвиток толерантності» - 

Богуславський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – гімназія», Мисайлівський НВК (Метою 

проекту є просування концепції толерантності до людей з особливими потребами, 

вимушеними переселенцями та осіб з різних етнічних груп у закладах освіти); 

 програма виховних заходів з попередження торгівлі людьми «Особиста 

гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» - Дибинецький НВК. 

В закладах загальної середньої освіти класні керівники працюють за 

програмами виховної роботи: «Колосок», «Від «я» до «Я», «Зростаймо справжніми 

людьми», «Мій край – моя історія жива»,  «Бо ти на Землі – Людина», «Я – 

майбутнє України»,  «Золоті зерна істини», «Ти – людина», «Я – особистість», «Від 

зернини – до людини», «Здоров’я дитини – багатство України», «Віночок вити – 

життя любити»,  «Витоки», «Бути серед людей людиною», «Бути патріотом», 

«Кращому роду нема переводу». 

Значна увага приділяється національно-патріотичному вихованню учнів: 

проводяться виховні години, тематичні бесіди, конкурси, свята, темами яких є: 

святкування знаменних дат, ознайомлення з історією рідного краю, звичаями і 

традиціями українського народу, видатними людьми України тощо. В закладах 

освіти працюють шкільні музеї, на базі яких проводиться робота щодо залучення 

учнівської молоді до вивчення та збереження історико-культурної спадщини 

українського народу, природи рідного краю. 

 На базі Богуславської СШ №1 продовжує роботу центр національно-

патріотичного виховання. До роботи центру залучаються: Мисайлівський НВК, 

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

«ЗОШ №3 - гімназія».    

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). 

За результатами конкурсів та висновків журі призові місця здобули: 
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І місце – рій «Калина», Богуславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3-гімназія»; 

ІІ місце – рій «Лобунські вовки», Богуславської ЗОШ №2; 

ІІІ місце – рій «Моноліт», Богуславського районного центру дитячої та 

юнацької творчості. 

Команда «Моноліт» взяла участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), який проходив 

18-20 червня 2018 року  на території Комунального закладу Київської обласної 

ради «Володарська спеціалізована школа школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр 

реабілітації» та виборола І місце в конкурсі-вікторині «Відун» (знання історії доби 

козацтва та збройних сил України) та ІІ місце на туристсько-спортивній дистанції 

«Смуга перешкод за козацькою легендою». 

Протягом звітного періоду були проведені: районний етап обласного конкурсу 

юних фотоаматорів «Моя Україно!», районний етап історико-краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді «Київщина козацька», районний етап обласної 

пошукової акції учнівської молоді «Герої серед нас: сучасні захисники України», 

районний етап Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – 

Україна», районний етап конкурсу малюнка «Твоє майбутнє – в твоїх руках», 

районний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір», 

районний етап обласного конкурсу творчих робіт «Київщина без корупції», КВК 

«Обери майбутнє», районний етап Всеукраїнської трудової акції «Ліси для 

нащадків», районний етап виставки-конкурсу дитячого малюнку «Право очима 

дитини», конкурси творів і малюнків на протипожежну та техногенну тематику, 

районний етап Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна 

композиція», районний етап обласної виставки декоративно-ужиткового мистецтва 

«Скарби рідного краю», районний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості «Об’єднаймося ж, брати мої», ІХ чемпіонат «Найгармонійніша дитина 

Богуславщини», районний етап Всеукраїнського конкурсу «Космічні фантазії», 

районний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима 

дітей», районний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві 

натураліста»,  районний етап конкурсу плакатів «Безпека дорожнього руху – це 

життя», районний етап обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді 

«Київщина – мій заповітний край», районний етап природоохоронної акції 

«Годівничка», районний етап Всеукраїнського конкурсу «Юний дослідник», 

районний етап обласного конкурсу «Юні екскурсоводи», районний етап гри КВК 

ЮІР, районний фестиваль дружин юних пожежних, районний етап конкурсу 

дитячого малюнка «Захищене і здорове покоління»,  районний конкурс «Лідер 

року -2018». 

З метою систематизації роботи дитячого та учнівського самоврядування 

працює Асоціація дитячих та молодіжних організацій Богуславщини.  
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В навчально-виховних закладах району органи учнівського самоврядування 

успішно втілюють в життя проекти: «Лідер у кожному з нас», «Правова освіта», 

«Інформаційно-методичний центр обласної ради дітей Київщини», «Наша планета 

– наш дім», «Поділись своїм теплом», «Ми за здоровий спосіб» тощо. 

В березні – квітні 2018 року під час проведення Всеукраїнської благодійної 

акції «Серце до серця», закладами освіти району було зібрано і перераховано 3275 

гривень на закупівлю медичного обладнання для лікування дітей з вадами слуху.   

Позашкільна освіта 

В системі позашкільної освіти міста  функціонують 2 заклади: центр дитячої 

та юнацької творчості і дитячо-юнацька спортивна школа. 

Центр дитячої та юнацької творчості відвідує 1460 дітей (71 група). З них: 

міських – 1192 дітей, сільських – 268 дітей. Задоволення потреб вихованців 

проводиться за 7 напрямками: науково-технічний, художньо-естетичний, 

туристсько-краєзнавчий, гуманітарний, соціально-реабілітаційний, військово-

патріотичний, еколого-натуралістичний. 

12-16 вересня 2018 року у смт Верховина Івано-Франківської області відбувся 

5-й Чемпіонат України серед юнаків з водного туризму. До складу збірної команди 

Київської області входили вихованці гуртка «Водний туризм» Богуславського 

центру дитячої та юнацької творчості. Команда стала бронзовим призером. 

В Богуславській дитячо-юнацькій спортивній школі  навчається 312 учнів (25 

навчальних груп). Вихованці займаються в 5 секціях з таких видів спорту: бокс, 

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

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

ковзанах, які відвідують 60 вихованців, навчання проходить на базі УНТЦ 

«Льодограй». 

Вихованці дитячо-юнацького центру є призерами всеукраїнських та обласних 

конкурсів, виставок та експедицій, а вихованці спортивної школи –  досягають 

високих спортивних результатів на чемпіонатах України, Всеукраїнських, 

обласних змаганнях та різноманітних турнірах.  

Під час підготовки до нового навчального року з районного бюджету було 

виділено кошти на косметичний ремонт приміщення ДЮСШ (придбано лінолеум, 

будівельні матеріали та сантехніку) в сумі 90000 грн. 

Харчування 

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 є їх харчування та оздоровлення. 

Відповідно до рішення Богуславської районної ради «Про встановлення 

вартості харчування одного дітодня в дошкільних, загальноосвітніх та навчально-
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виховних закладах Богуславського району» від 05.12.2017 року    № 292-22-VII, з 

січня 2018 року вартість харчування одного дітодня в дошкільних, загальноосвітніх 

та навчально-виховних 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. 

Для організації харчування учнів та вихованців 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 встановлення 

вартості харчування одного дітодня в дошкільних, загальноосвітніх та навчально-

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

виділено кошти на харчування вихованців та учнів закладів освіти 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 непільгових категорій сільських шкіл та учнів 

пільгових категорій Богуславського району та укладено Договір з переможцем.  

Станом на 01 грудня 2018 року харчуванням було охоплено: 1219 дітей 

пільгових категорій, учні 1-4 класів сільських шкіл та вихованці дошкільних 

закладів освіти. Всього на харчування у 2018 році було виділено – 5 404,1 тис. грн. 

З 29 травня по 11 червня на базі 11 закладів освіти району: Богуславської СШ 

№1, Богуславської ЗОШ №2, Богуславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – гімназія», 

Дибинецького НВК, ОНЗ Іванівський НВК, Вільхівецької філії ОНЗ Іванівський 

НВК, Саварського НВК, Мисайлівського НВК, Бранепільського НВК, 

Тептіївського НВК та Розкопанецької ЗОШ працювали пришкільні табори.  

5 пришкільних таборів у Богуславській СШ №1, Дибинецькому НВК, 

Саварському НВК, Бранепільському НВК та Розкопанецькій ЗОШ були мовними. 

У табірну зміну відпочинком було  охоплено 700 дітей.  
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У 2018 році відпочинок дітей у пришкільних таборах було профінансовано на 

загальну суму 179 890 грн., кошти були передбачені на харчування, екскурсії, 

канцтовари, медикаменти. 

Державна програма «Шкільний автобус» 

Не менш важливим питанням щодо створення сприятливих умов для доступу 

школярів до якісної освіти та збереження здоров'я є організація підвезення учнів до 

закладів освіти району. З 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, які проживають поза межею  пішохідної доступності, до 8 

закладів освіти, у 2018/2019 навчальному році складається з 9 транспортних 

одиниць. Підвіз учасників освітнього процесу здійснюється згідно затверджених 

маршрутів. Підвезенням забезпечено 223 учні, що становить 100% від потреби. 

Для належного виконання Програми, у новому навчальному році та 

відповідно до чинного законодавства, відділом освіти проведено процедуру 

закупівлі паливно-мастильних матеріалів, планові ремонтні роботи (придбання 

запчастин) транспортних засобів, обов’язкове страхування та проходження 

технічного огляду шкільних автобусів. 

Підготовка до нового 2018/2019 навчального року 

З метою забезпечення організованого початку нового 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.  

29.05-08.06.2018 р. у закладах освіти пройшли конференції (загальні збори) 

учасників освітнього процесу зі звітом керівника, інформація про їх проведення 

подана керівниками до відділу освіти та розміщена на офіційних сайтах закладів. 

Відділом освіти, навчальними закладами району проведено роботу щодо 

створення належних умов для здобуття дітьми та підлітками дошкільної,  загальної 

середньої та позашкільної освіти. 

В червні 2018 року були проведені співбесіди з директорами навчальних 

закладів та їх заступниками з питань розподілу та раціонального використання 

годин варіативної складової навчальних планів, з 13 серпня працювала комісія 

відділу освіти з метою здійснення аналізу та затвердження робочих навчальних 

планів (складання робочого навчального плану дає можливість у розрізі кожного 
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класу отримати розподіл годин за предметами, курсами та факультативами, а 

також спланувати учнівське тижневе навантаження для кожного окремого класу). 

21 серпня 2018 року, з метою обміну досвідом та ефективними методами 

вирішення стратегічних завдань системи освіти Київщини, делегація освітян 

Богуславського району відвідала заклади освіти Макарівського району.  

23 серпня 2018 року делегація освітян району взяла участь в обласному 

серпневому форумі освітян Київської області, а 29 серпня було проведено 

серпневий форум педагогічних працівників району. 

Відповідно до наказу відділу освіти від 06.08.2018 року № 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.  

В усіх закладах освіти району здійснено поточні ремонтні роботи навчальних 

приміщень, харчоблоків, спортивних та актових залів, спортивних та ігрових 

майданчиків, систем електропостачання, упорядковано території закладів та 

ремонті роботи по створенню нового освітнього простору. 

Відділом освіти розроблені заходи щодо поліпшення стану безпеки в закладах 

освіти. Питання виконання заходів з охорони праці, пожежної 

безпеки та безпеки життєдіяльності є предметом обговорення на нарадах 

керівників закладів освіти району.   

В навчальних закладах велика увага приділяється організації 

проведення інструктажів, навчання безпеки життєдіяльності учнів, 

систематично відпрацьовуються та уточняються плани евакуації учасників 

освітнього процесу, проводиться робота із профілактики та 

попередження травматизму серед дітей, як під час освітнього 

процесу, так і під час канікул. 

На сьогодні всі заклади освіти забезпечені комп’ютерною технікою та 

підключені до мережі Інтернет. Відділом освіти упорядковано роботу щодо 

всебічного висвітлення діяльності на офіційному веб-сайті. Всі заклади освіти 

Богуславщини мають можливість висвітлювати свою діяльність на власних веб-

сайтах.  

Фінансування галузі «Освіта» 

Необхідною умовою реалізації всіх нормативно-правових документів, що 

регулюють діяльність освітньої галузі і які спрямовані на реформування освіти, є 

стабільне й достатнє її фінансування.  
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2018 рік став по-справжньому роком інвестувань та фінансової підтримки 

закладів освіти. Завдяки державній субвенції, депутатському корпусу, підтримці 

голови Богуславської райдержадміністрації виділені кошти на проведення 

поточних та капітальних ремонтів, закупівлю обладнання, поповнення 

матеріально-технічної бази навчальних закладів району. Значна частина 

бюджетних коштів спрямована на  закупівлю меблів та обладнання для 1-х класів, 

виплату заробітної плати працівникам, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 

організації харчування дітей. 

У 2018 році видатки по галузі «Освіта» в порівнянні з 2017 роком зросли на 

31,6 % і становили – 100 млн. 688 тис. 900 грн., з них: 

 

 Матеріально-технічне забезпечення 

З метою забезпечення прозорості відділ освіти здійснює закупівлю товарів або 

послуг через електронну систему «Прозорро». 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 року № 

237 на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» було виділено кошти в сумі 996  528 грн., які 

розподілено між закладами освіти, співфінансування з районного бюджету – 99 660 

грн. Відділом освіти організовано та закуплено: 

– дидактичний матеріал на суму 400 460 грн.; 

Державний – 

49 082 079 грн. 

Додаткова 

дотація  

15 410 710 грн. 

Обласний 

915 795,13 грн. 

Районний 

35 280 316 грн. 

Освітня субвенція 

заробітна плата – 

47 477 811 грн. 

 

1 604 268 грн. 

Нова українська 

школа  – 

896 930грн. 

Оновлення 

матеріально-

технічної бази 

588 200 грн. 

Інлюзивно-

ресурсний центр  

119 138 грн. 

 

Енергоносії 7 490 

900 грн. 

 

Заробітна плата  

7 919 800 грн. 

Інклюзивно-

ресурсний центр 

915 795,13 грн. 
 

Енергоносії 

5 66 200 грн. 

 

Заробітна плата – 

19 674 200 грн. 

 

Харчування – 4 129 

100 грн. 

 

Матеріально-

технічна база – 

2116200 грн. 

 

Капітальні видатки 

– 

2 633 800 грн. 

 

Інші видатки – 

16 60 816 грн. 
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– сучасні меблі для початкових класів на суму 353 700 грн.; 

– комп’ютерне обладнання на суму 228 700 грн.  

Необхідно відзначити той факт, що 5 сільських рад виділили додаткові кошти 

на придбання сучасних меблів та комп’ютерного обладнання для початкової школи 

в сумі 90 156 грн.: 

– Дибинецька сільська рада – 25 000 грн.; 

– Тептіївська сільська рада – 23 000 грн.; 

– Ісайківська сільська рада – 21 156 грн.; 

– Мисайлівська сільська рада – 11 000 грн.; 

– Хохітвянська сільська рада – 10 000 грн. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 18.12.2017 року 

№ 929-р виділено 617 000 грн., з них: 588 200 грн. субвенція та 29 200 грн. 

співфінансування з районного бюджету. За виділені кошти здійснено закупівлю: 

– сучасного обладнання 8 комплектів для оснащення кабiнетiв xiмiї, біології, 

математики, фізики для Богуславської СШ №1 та Богуславського НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ст. №3 – гімназія» на суму 466 280 грн. 

– 10 ноутбуків, 5 принтерів та 1 телевізор на суму 145 498 грн.; 

На виконання розпорядження голови Богуславської районної державної 

адміністрації від 25.05.2018 року № 216 «Про підготовку господарського 

комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Богуславського району 

до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років» відділом освіти видано наказ 

від 31.05.2018 року № 87-аг «Про підготовку закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 навчального 

року» та здійснено комплекс робіт по підготовці приміщень та будівель навчальних 

закладів до роботи в осінньо-зимовий період, а саме: 

– капітальний ремонт покрівлі Богуславської СШ №1 на суму 1 499 000 грн. 

(обласний бюджет); 

– капітальний ремонт Богуславської СШ №1 (бетонна відмостка та підлога 1-

го поверху) на суму 292 603 грн. (районний бюджет); 

– капітальний ремонт актової зали Богуславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – 

гімназія» на суму 293 482 грн. (районний бюджет); 

– часткова заміна віконних блоків на енергозберігаючі в приміщенні 

Богуславської ЗОШ №2 на суму 1 068 648 грн. (районний бюджет); 

– замінено штучне покриття спортивного майданчика Богуславського НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – гімназія» на суму 296 000 грн.; 

– закуплено обладнання медіатеки для Богуславського НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів  № 3-гімназія» –  20 000 грн. (районний бюджет); 

– проведено періодичну повірку теплового лічильника в Богуславській ЗОШ 

№2 – 4 010 грн. (місцевий бюджет); 
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– здійснено утеплення дверей в Богуславській СШ №1 – 1 200 грн.; 

– придбано вхідну групу з вітражами для Вільхівецької філії ОНЗ Іванівський 

НВК на суму 35 900 грн.; 

– придбано 2 вікна для медпункту Богуславського НВК «ЗОШ  І-ІІІ ступенів  

№ 3-гімназія» – 8 500 грн.; 

– здійснено встановлення дверей та віконних вітражів у Богуславській  ЗОШ 

№ 2 в сумі 152 000 грн.;  

– здійснено поточний ремонт 2-х класних кімнат Богуславської 

спеціалізованої школи №1 – 43 000 грн.; 

– придбано лінолеум для створення нового освітнього простору у 

Богуславській СШ №1 на суму 48 600 грн.; 

– придбано маркерну  дошку для Богуславської ЗОШ № 2  –  3 400 грн.; 

– облаштування фізкультурної зали КДНЗ №5 «Сонечко» – 19 800 грн.;  

– придбано дитячі ліжка (10 шт.) та дитячу постіль (30 шт.) для закладів 

дошкільної освіти на суму 40 000 грн.; 

– придбано господарські товари для дошкільних закладів освіти – 20 000 грн.; 

– придбано будівельні матеріалів для дошкільних закладів освіти –       25 000 

грн.; 

– здійснено повірку, налаштування та встановлення лічильників газу в 

дошкільних закладах освіти м. Богуслав, с. Розкопанці на суму 16 277 грн. та 

виконано роботи по зняттю, повірці, встановленню коректорів газу на суму 18 622 

грн.; 

– закуплено паливно-мастильні матеріали на суму 429275 грн. та запчастини 

для шкільних автобусів на суму 26 000 грн.; 

– укладено договір з ДП «Богуславський лісгосп» на закупівлю твердого 

палива (дрова) для КДНЗ №6 «Дзвіночок» м. Богуслав та КДНЗ «Берізка»     с. 

Розкопанці на суму 58 600 грн.; 

– проведено навчання керівників закладів освіти та операторів котелень 

закладів дошкільної освіти з пожежної безпеки та хорони праці – 13 100 грн.; 

– придбано матеріали для системи водовідведення та сантехніки для 

проведення ремонтних робіт навчальних закладів – 180 000 грн.; 

– придбано світлодіодні світильники – 70000 грн. 

За кошти сільських рад та спонсорські/батьківські кошти:  

– придбано комп’ютерне обладнання для Тептіївського НВК «ЗОШ І-ІІ 

ступенів-дитячий садок» – 25 000 грн.; 

– здійснено облаштування внутрішнього туалету в дитячому садку ОНЗ  

Іванівський НВК – 50 000 грн.; 

– ремонт в кабінеті виховної роботи ОНЗ Іванівський НВК – 50 000 грн.; 

– придбання парт для Мисайлівського НВК – 11 000 грн.; 
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– придбано навчальний комп’ютерний комплекс та телевізор для 

Мисайлівського НВК  - 56 637 грн. (спонсорські кошти); 

– косметичний ремонт Вільхівецької філії ОНЗ Іванівський НВК –    15 000 

грн.; 

– косметичний ремонт та встановлення паркану та лавок на ігровому 

майданчику КДНЗ №1 – 19 900 грн. (кошти міської ради); 

– придбано парти одномісні для першокласників Бранепільського НВК - 10 

шт. – 14460 грн. (спонсорські кошти).  

Аналізуючи підсумки минулого року, за активної підтримки районної 

державної адміністрації, районної ради, у співпраці з органами місцевого 

самоврядування, батьківською громадськістю нам вдалося не лише 

забезпечити стабільну роботу галузі, а й зробити реальні кроки щодо 

модернізації багатьох освітніх ланок. 

 

Начальник відділу освіти       О.ПОЛІЩУК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


