
Основним орієнтиром на шляху розвитку освітньої галузі Богуславщини 

були й залишаються якість освіти і рівний доступ до неї всіх громадян, 

створення оптимальних умов для здобуття відповідної освіти на рівні 

державних стандартів. 

 

Впродовж 2019 року відділ освіти Богуславської райдержадміністрації 

спільно з усіма структурними підрозділами та закладами дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти району здійснювали цілеспрямовану роботу 

щодо реалізації державної політики в системі освіти на виконання Законів 

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

«Про позашкільну освіту», Концепції «Нова українська школа», постанов 

Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, районних 

програм в галузі освіти, наказів та листів департаменту освіти і науки Київської 

ОДА, розпоряджень й доручень голови Богуславської райдержадміністрації та 

інших законодавчих і нормативно-правових документів, що регламентують 

освітній процес.  

Пріоритетними напрямами роботи відділу освіти у 2019 році були: 

- Реалізація регіональної освітньої програми; 

- Модернізація змісту освіти відповідно до Концепції «Нова українська 

школа»; 

- Реалізація профільного навчання; 

- Створення закладів нового типу; 

- Самоосвітня діяльність педагога, як важливий чинник Концепції 

«НУШ»; 

- Залучення учнів ЗЗСО позашкільною освітою; 

- Забезпечення рівного доступу до освіти в умовах інклюзивного 

навчання; 

- Розвиток обдарованості учнів (олімпіади, МАН, конкурси, школа для 

обдарованих «Сузір’я»); 

- Розвиток нового освітнього середовища (матеріально-технічне 

забезпечення). 

Упродовж звітного періоду діяльність відділу освіти здійснювалася 

відповідно до регламенту роботи відділу освіти Богуславської районної 

державної адміністрації на 2019 рік, помісячних планів роботи, планування 

фінансово-господарської діяльності. Протягом року: 

- Систематично проводились апаратні наради при начальнику відділу 

освіти, проведено 3 засідання колегії, 9 нарад керівників закладів освіти, 2 

стратегічні сесії для педагогічних працівників, на яких розглянуто актуальні 

питання, за якими прийнято відповідні управлінські рішення та надано 

доручення; 

- в межах повноважень начальником відділу освіти, у 2019 році видано 

383 накази - 186 з основної та 197 з адміністративно-господарської діяльності, 



2 

оброблялася вхідна кореспонденція та надавалися відповіді у формі звітів, 

аналітичних довідок, листів; 

- проводилась системна робота із забезпечення реалізації конституційних 

прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, об’єктивного, 

всебічного і вчасного розгляду звернень, задоволення законних вимог 

заявників; 

- забезпечено участь у робочих нарадах та засіданнях колегій департаменту 

освіти і науки, у засіданнях колегій районної державної адміністрації, сесій 

районної та міської ради, у роботі оргкомітетів, комісій; 

- проведено роботу щодо реалізації заходів Програми розвитку системи 

освіти Богуславського району на 2017-2020; державної політики в галузі освіти 

із урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району та 

створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права 

громадян на отримання якісної освіти; 

- проводилась робота щодо 100% охоплення дітей і підлітків шкільного 

віку освітнім процесом; 

- на належному рівні, у відповідності до Положення та графіка 

інспектування, проводилась інспекційна діяльність. Протягом року було надано 

методичну допомогу адміністрації  Богуславської ДЮСШ, Дибинецького НВК, 

Бранепільського НВК, Хохітвянського НВК, Мисайлівського НВК, Біївецького 

НВК, КДНЗ №5 «Сонечко», Розкопанецького КДНЗ «Берізка», КУ 

«Інклюзивно-ресурсний центр», Богуславського ліцею №2, Киданівського НВК 

та Богуславського ЦДЮТ; 

- здійснювалось управління закладів освіти, підпорядкованих відділу, 

координувалась їх діяльність, здійснено виїзди до закладів освіти, а саме: 

 протягом січня 2019 року здійснено моніторинг ефективності 

використання закладами освіти району обладнання, закупленого за кошти 

державного, обласного та місцевого бюджетів протягом 2015-2018 років; 

 з 14 січня по 14 лютого було надано методичну допомогу закладам 

освіти щодо ведення шкільної ділової документації; 

 у лютому проведено вивчення стану дотримання вимог законодавства з 

питань забезпечення здобувачів освіти раціональним харчуванням та 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог; 

 29.05-08.06 відвідали конференції (загальні збори) учасників освітнього 

процесу зі звітом керівника; 

 у червні здійснено перевірку заповнення додатків до свідоцтв про 

здобуття базової середньої та повної загальної середньої освіти в закладах 

освіти району; 
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 у серпні здійснено об’їзди закладів освіти з метою вивчення їх стану 

готовності до нового навчального року;  

- здійснювалося навчально-методичне і кадрове забезпечення закладів 

освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, контролювалося 

дотримання чинного законодавства з питань освіти.  

- приділено увагу питанням виконання ст. 30 Закону України «Про 

освіту» «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти», реалізації 

завдань щодо формування у населення негативного ставлення до корупції, 

попередження психологічного і фізичного насильства, профілактики 

злочинності серед неповнолітніх. 

Освітня система району в цілому задовольняє потреби населення в 

здобутті якісної освіти. В 2019 році змін у мережі закладів освіти не 

відбувалося. Забезпечено функціонування існуючих закладів дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти.  

У районі приділяється значна увага забезпеченню громадян якісною 

дошкільною освітою, оскільки саме вона є базисом системного розвитку 

дитини, фундаментом творення якісно нового освітнього простору.  

В районі для забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку 

функціонує 5 дитячих садків та 12 дитячих садків в складі закладів загальної 

середньої освіти. Показником доступності дошкільної освіти є співвідношення 

чисельності дітей та місць у дошкільних навчальних закладах. Різними 

формами дошкільної освіти охоплено  827 дітей -  39 вікових групи. 

Адміністраціями усіх закладів дошкільної освіти організовано виконання 

заходів щодо створення відповідних санітарно-гігієнічних, естетичних, 

побутових, безпечних умов для життєдіяльності дошкільників.  

Важливим завданням освітньої галузі району є питання розвитку 

доступності для громадян якісних освітніх послуг, ресурсного забезпечення та 

освітніх потреб учнів та їх батьків в умовах децентралізації влади та 

реформування системи освіти. 
Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, враховуючи 

демографічну ситуацію, в районі забезпечено функціонування 15 закладів 

освіти комунальної власності, в яких навчається 2961 учень (185 класів), з яких 

313 першокласників.   

З метою організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів, 

організації дозвілля учнів, надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці 

уроків і виконанні домашніх завдань, формування в учнів ключових 

компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності та самореалізації 

особистості в районі функціонує 11 ГПД  на базі 6 навчальних закладів. 
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Створено умови для здобуття громадянами базової та повної середньої 

освіти за заочною та вечірньою формою навчання на базі Богуславського НВО 

«Ліцей №3 - МАН». 

З метою забезпечення реалізації Закону України “Про освіту” в 2019 році,  

було здійснено заходи щодо створення закладів загальної середньої освіти 

нового типу, а саме: 

Богуславської спеціалізованої школи №1 – загальноосвітній навчальний 

заклад школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 

Богуславської районної ради Київської області у Богуславський академічний 

ліцей №1 Богуславської районної ради Київської області; 

Богуславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 Богуславської районної 

ради Київської області у Богуславський ліцей №2 Богуславської районної ради 

Київської області; 

Богуславського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ст. №3 – гімназія» Богуславської районної ради Київської області у 

Богуславське навчально-виховне об’єднання «Ліцей №3 – Мала Академія 

Наук» Богуславської районної ради Київської області»; 

Мисайлівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 

I-II ступенів – дитячий садок» Богуславської районної ради Київської області на 

Мисайлівську гімназію; 

Вільховецької гімназії Богуславської районної ради Київської області. 

У грудні 2019 року визначено Богуславський академічний ліцей №1 

Богуславської районної ради Київської області опорним закладом освіти та 

створено його філію  - Біївецька філія Богуславського академічного ліцею №1. 

Одне з ключових стратегічних завдань для всієї педагогічної громадськості 

це якість освіти, показником якої є державна підсумкова атестація. 

Протягом травня–червня організовано державну підсумкову атестацію 

учнів 4, 9 і 11 класів.  

В  період  з  21.05.2019р.  по  13.06.2019р.  проходила  основна  сесія  ЗНО.   

23 травня та 4 червня 2019 року на базі Богуславської СШ №1 та КЗ КОР 

«Богуславський гуманітарний коледж ім. І. С. Нечуя-Левицького»  працювали 

пункти тестування з української мови та історії  України. Транспортом відділу 

освіти було забезпечено організоване підвезення учасників тестування до 

пунктів зовнішнього незалежного оцінювання, які працювали в м. Обухів та               

м. Біла Церква.  

У підсумку випускники 9 і 11 класів отримали свідоцтва про здобуття 

базової та повної загальної середньої освіти відповідно.  

Свідоцтва про базову загальну середню освіту отримали 269 учнів, 14 - за 

особливі успіхи в навчанні, отримали свідоцтва з відзнакою. 



5 

11 клас закінчили 85 учнів, з яких 6 відмінників  навчання отримали свої 

заслужені відзнаки та нагороджені 1 золотою та 5 срібною медаллю. 

Своєрідним показником роботи закладів освіти є участь у різноманітних 

заходах навчального характеру. Так, щороку учні закладів освіти району 

залучаються до участі в інтелектуальних змаганнях: олімпіадах, конкурсах, 

турнірах, фестивалях на районному, обласному, всеукраїнському рівнях. 

Відповідно до плану роботи відділу та закладів освіти протягом року в районі 

було проведено: 

- районні змагання з: баскетболу 3х3,  волейболу, настільного тенісу,  

міні-футболу, допризовної підготовки юнаків,  легкої атлетики, футболу, 

баскетболу, стрільби з пневматичної гвинтівки; зональні змагання ІІ етапу 

чемпіонату України з баскетболу 3х3, ІІ районний етап Фестивалю шкільного 

футболу «Футбольні надії Київщини»; Олімпійський тиждень та олімпійський 

урок; 

- ХІІ Чемпіонат за звання «Найгармонійніша дитина Богуславщини», 

районний етап Всеукраїнського конкурсу «Юний дослідник», районний етап 

Всеукраїнського конкурсу «Космічні фантазії», районний етап VІІІ 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей», 

районний етап обласного дитячо-юнацького конкурсу виконавців сучасної пісні 

«Калиновий дзвін», районний чемпіонат інтелектуальних ігор, районний етап 

природоохоронної акції «Годівничка», районний етап фестивалю дружин юних 

пожежних, районний етап гри КВК ЮІР, районний конкурс учнівського 

самоврядування «Лідер року – 2019», районний етап Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), районний конкурс 

юних фото-відеоаматорів «Моя, Україно!», районний етап обласного конкурсу 

фотографій «Неосяжна моя Україно», районний етап історико-краєзнавчої 

конференції «Київщина козацька», районний турнір «Моя професія 

«Рятувальник», районний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку на 

протипожежну та техногенну тематику, районний  етап Всеукраїнської 

виставки-конкурсу «Український сувенір», відбірковий етап обласного 

профорієнтаційного змагально-мотиваційного конкурсу «Обери майбутнє», 

районний етап Всеукраїнської трудової акції «Ліси для нащадків», районний 

етап Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція», 

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

районний етап обласного конкурсу плакатів «Безпека дорожнього руху – це 

життя», районний етап обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді 

«Київщина – мій заповітний край», районний етап Всеукраїнського 

інтелектуально-розважального конкурсу «Правничі ігри – 2019»; 
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- шкільний та районний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої академії наук України, XX Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика, X Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка у 2019/2020 навчальному 

році". 

Окрім районних етапів учні були учасниками обласних та Всеукраїнських 

олімпіад та конкурсів. За результатами ІІІ (обласного) етапу олімпіад учні 

Богуславщини отримали 27 призових місць:  

І місце – 4 (2 правознавство, історія, трудове навчання) 

ІІ місце -5 (2 астрономія, правознавство, історія, географія) 

ІІІ місце – 17 (3 фізика, 3 хімія, 2 біологія, 2 математика, 2 історія, 2 

трудове навчання, географія, економіка, інформаційні технології) 

З 13 учнів – членів Малої академії наук України, які писали науково-

дослідницькі роботи, 10 - стали переможцями. 

11 учнів взяли участь в ІІІ обласному етапі конкурсу знавців української 

мови імені Петра Яцика, мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка 

та Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати 

мої!». За підсумками журі 1 учень отримав перемогу в конкурсі «Об'єднаймося 

ж, брати мої!». 

З метою стимулювання і підтримки обдарованої молоді, 24 травня 2019 

року в районному будинку культури під час районного свята талановитих дітей 

Богуславщини «Крок у майбутнє», було нагороджено грамотами та 

одноразовою грошовою винагородою 83 переможці та призери ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ етапу конкурсу-

захисту науково-дослідних робіт учнів - членів Малої академії наук України, 

творчих конкурсів та спортивних змагань, які проходили в 2018/2019н.р.  

Розмір нагород залежав від рівня та кількості перемог. Всього на відзначення 

кращих учнів  було виділено -  25 тис. гривень. 

Продовжують свою роботу освітній округ на базі Богуславського 

академічного ліцею №1 та очно-заочний консультпункт «Сузір’я», на базі РМК. 

З метою професійного самовизначення кожного учня, відповідно до їх 

індивідуальних схильностей та потреб в усіх 10 та 11 класах організоване 

профільне навчання за 6-ти напрямами. Також з метою забезпечення закладів 

освіти педагогічними кадрами, формування мотивації учнівської молоді до 

педагогічної діяльності на базі Богуславського районного методичного кабінету 

створено Університет майбутнього вчителя. 

В наш час свідомий вибір професії – запорука успіху випускника. 

Підвищення рівня інформованості учнів про світ професій, популяризації 
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робітничих професій, допомоги школярам у виборі свого професійного 

майбутнього в закладах освіти реалізують шляхом профорієнтаційного 

виховання. Учні є постійними учасниками профорієнтаційних заходів, зокрема: 

молодіжний фестиваль «ПРОФ FEST OK», «День Кар’єри», «Дні відкритих 

дверей», «Ярмарки професій» у закладах професійно-технічної та вищої освіти; 

організовано екскурсії на підприємства, організації, установи. 

Забезпечено координацію заходів виховного характеру. Пріорітетним 

напрямком виховання дітей визначено національно-патріотичне виховання, 

оскільки воно є складовою загального виховного процесу підростаючого 

покоління. Національно-патріотичне виховання учнів району здійснюється 

комплексно – через навчальний процес, позакласну виховну роботу, 

функціонування органів учнівського самоврядування та носить послідовний 

характер. У закладах освіти району формування ціннісних орієнтирів і 

громадянської самосвідомості здійснюється через організацію та проведення 

заходів із нагоди відзначення національних свят та пам’ятних дат, зокрема: Дня 

захисника України, Дня Гідності і Свободи, Дня Збройних Сил України, Дня 

Соборності України, Дня незалежності України, Дня Пам’яті та примирення, 

Дня Конституції України, Дня українського козацтва, Дня пам’яті жертв 

голодоморів, Дня вишиванки.  

З метою національно-патріотичного виховання учнівської молоді на 

засадах козацько-лицарських традицій, формування у неї активної 

громадянської позиції та готовності до захисту Батьківщини 13 травня відбувся 

(І районний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»), в якому взяли участь 15 роїв середньої та старшої вікових 

груп. За підсумками конкурсів переможцями стали: ІІІ місце  – «Савари орли», 

Саварського НВК, ІІ місце  – рій «Калина», Богуславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. 

№3 – гімназія», І місце – рій «Козацька гвардія», Богуславської СШ №1, який 

представляв район в обласному етапі. 

Потреби школярів у творчій самореалізації та організації змістовного 

відпочинку забезпечують Богуславська дитячо-юнацька спортивна школа, яку 

відвідує 290 вихованців - 23 групи та центр-дитячої та юнацької творчості, до 

якого зараховано1480 вихованців - 71 група. 

В Богуславській дитячо-юнацькій спортивній школі функціонує 6 

відділень з таких видів спорту: бокс, вільна боротьба, волейбол, легка атлетика, 

футбол, хокей. Заняття проводяться на базах ДЮСШ, Богуславського 

академічного ліцею №1, Богуславського ліцею №2, Богуславського НВО, 

стадіоні «Колос», а також в одній  сільській школі  району - Саварському  НВК. 

Освітня діяльність Богуславського центру дитячо-юнацької творчості 

здійснюється в приміщенні Центру творчості, Богуславського академічного 
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ліцею № 1, Богуславського ліцею № 2, Богуславського НВО, Дибинецького 

НВК та на базі туристично-оздоровчого комплексу «Гончарі». Задоволення 

потреб вихованців проводиться за 7 напрямами позашкільної освіти: науково-

технічним, туристсько-краєзнавчим, художньо-естетичним, гуманітарним, 

військово-патріотичним, соціально-реабілітаційним. 

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.  

Упродовж року здійснювалась робота щодо створення належних умов для 

навчання учнів з особливими освітніми потребами. Саме тому, з метою 

реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем 

проживання, відповідно до Висновку КППОРД (комплексна психолого-

педагогічна оцінка розвитку дитини), згоди батьків та відповідно до наказу 

відділу освіти, для таких дітей організовано індивідуальне та інклюзивне 

навчання. У 2019-2020 навчальному році збільшилась мережа закладів з 

інклюзивним навчанням, відкрито інклюзивний клас в Іванівському ОЗО та 

інклюзивну групу в дитячому садку Мисайлівського НВК. У 8 закладах 

загальної середньої освіти інклюзивним навчанням забезпечено – 27 учнів, 

індивідуальним – 28 учнів. Інклюзивне навчання організоване на базі 2 закладів 

дошкільної освіти (КДНЗ №1 «Малятко» та Мисайлівський НВК) для 8 дітей. 

Також продовжує роботу інклюзивно-ресурсний центр. 

Окрім основних уроків з учнями проводяться корекційно-розвиткові 

заняття. 

На базі Богуславського ліцею №2 та Богуславського НВО функціонують 

сенсорні кімнати, які обладнано спеціальним обладнанням, яке дозволяє зняти 

фізичне і психічне напруження і досягти максимальної релаксації, стимулювати 

тактильні і зорові рецептори. 

Відділом освіти вирішується питання соціального захисту школярів, 

зокрема, організовано харчування, підвезення та оздоровлення. 

Відповідно до 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 закладів освіти Богуславського району. У результаті 

планомірної та системно проведеної роботи безкоштовним харчуванням 
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забезпечено всіх дітей 1-11 класів пільгових категорій, вихованців закладів 

дошкільної освіти та учнів 1-4 класів непільгових категорій сільських шкіл. 

Для організації харчування учнів та вихованців закладів освіти в усіх 

закладах освіти створено необхідні умови.  

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

п.1.1 напряму 1 Здоров’я дитини додатку до Програми розвитку системи освіти 

Богуславського району Київської області на 2017-2020 роки та з метою 

організації та координації роботи щодо забезпечення повноцінного, якісного, 

безпечного оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків шкільного віку в літній 

період з 03.06.2019 по 16.06.2019 р. в 8 (восьми) закладах загальної середньої 

освіти було організовано пришкільні табори. Відпочинком було охоплено 645 

дітей, з них 137 пільгових категорій. 

Протягом липня-серпня вихованці Малої академії наук учнівської молоді 

мали змогу відпочити у літній профільній зміні на базі Володарської санаторної 

школи-інтернат. 

Забезпечено виконання обласної Програми «Шкільний автобус». Всі учні 

сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності і 

потребують підвезення, 100% забезпечені безкоштовним підвезенням до 

закладів освіти. 

Транспортні засоби здійснюють підвезення учнів та учителів відповідно до 

затверджених транспортних маршрутів, які погоджуються з Департаментом 

освіти і науки Київської ОДА та начальником ВДАІ з обслуговування 

Богуславського району підпорядкованого УДАІ ГУМВС України в Київській 

області. 

У березні 2019 року всі шкільні автобуси пройшли позаплановий 

технічний огляд. 

Систематично та в повному обсязі виплачується одноразова матеріальна 

допомога дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування по 

досягненню ними 18-річного віку. Всього в 2019 році було здійснено виплату 

12 особам, в сумі 21720 грн, з розрахунку 1810 грн. на одну дитину. Також було 

придбано шкільну та спортивну форму дітям сиротам, та дітям позбавленим 

батьківського піклування, які проживають в сім’ях опікунів (піклувальників), 

перебувають на первинному обліку у службі у справах дітей та навчаються в 

загальноосвітніх навчальних закладах Богуславського району (41 особа) на 

суму 29 286 грн. 

Методична діяльність освітян району спрямована на реалізацію запитів та 

інтересів педагогічних працівників, забезпечення індивідуального підходу до 

методичної роботи, підвищення фахової майстерності.  
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Протягом року контролювалося дотримання чинного законодавства з 

питань освіти, проводились науково-методичні семінари, майстер – класи, 

творчі групи, школи ППД, школа професійної майстерності, школи 

становлення молодого фахівця, динамічні групи, семінари – практикуми для 

заступників директорів з НВР та директорів ЗНЗ. Проводилась значна робота з 

підготовки до роботи в умовах Нової української школи, створення нового 

освітнього середовища. 

Освітній процес у закладах освіти Богуславського району забезпечують 

451 педагогічний працівник, з яких 92% мають вищу освіту, майже 2 % 

продовжують навчання у вищих навчальних закладах. Вищу кваліфікаційну 

категорію мають 39% педпрацівників, І категорію – 16 %. Педагогічні звання 

учитель-методист/вихователь-методист – 10%; старший учитель - 10%. 

У першій декаді квітня відбулося засідання атестаційної комісії ІІ рівня 

відділу освіти районної державної адміністрації, на якому розглянуто питання 

підтвердження або присвоєння кваліфікаційних педагогічних категорій та 

педагогічних звань вчителям району, загалом атестаційними комісіями І та ІІ  

рівнів проатестовано 118 педагогічних працівників. 

Щороку педагогічні колективи закладів освіти поповнюються молодими 

педагогами. З 1 вересня 2019 року було прийнято на посади педагогічних 

працівників 3 молодих спеціалісти.  

Традиційним стало проведення серед педагогічних працівників 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». 

У 2019 році переможцями IІ (районного) туру визнано: Черняк Ірину 

Андріївну, вчителя основ здоров’я Богуславської СШ №1 та Гутніченко 

Валентину Василівну, вчителя географії Мисайлівського НВК. 

Лауреатом обласного етапу конкурсу в номінації «Основи здоров’я» стала 

вчитель Богуславської СШ №1– Черняк Ірина Андріївна. 

Відділом освіти створена система морального та матеріального 

стимулювання працівників освітньої галузі. 

Відповідно до рішення колегії відділу освіти, з метою мотиваційного 

заохочення, вчителям Богуславського району з 1 вересня по 31 грудня 

(відповідно до фінансового забезпечення) встановлено доплату в розмірі 20% 

до посадового окладу та щомісячну доплату відповідальним за якісне 

функціонування офіційного веб-сайту закладу освіти в розмірі 10 % до 

посадового окладу. Педагогічні працівники, які підготували переможців 

обласних та всеукраїнських олімпіад/конкурсів, під час свята обдарованої 

молоді, отримали одноразову грошову винагороду. З нагоди професійного 

свята Дня працівників освіти Подякою Міністерства освіти і науки України за 

сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, високі 
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досягнення у навчання та вихованні дітей були відзначені вчитель початкових 

класів Богуславського академічного ліцею №1 - Валентина Матійко та 

вихователь Богуславського КДНЗ №5 «Сонечко» -  Ольга Сидоренко. 

Грамотами та подяками департаменту освіти і науки Київської ОДА, 

районної державної адміністрації та районної ради за творчу педагогічну 

діяльність були нагороджені 40 кращих педагогів Богуславського району. 

Одним з ключових напрямів реалізації реформи Нової української школи є 

створення нового освітнього простору, яке вимагає проведення якісних 

поточних та капітальних ремонтів закладів освіти.  

Протягом літнього періоду, за рахунок бюджетних, позабюджетних 

коштів, а також інших джерел, не заборонених законодавством в усіх закладах 

освіти було здійснено заходи, спрямовані на створення належних умов для 

проведення якісного освітнього процесу, на суму 1млн. 784 тис. 916 грн.  

Відповідно до постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України у 

2019 році на Богуславський район виділено кошти: 

-  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами у 2019 році - 476 792,00 грн. (Розпорядження КМУ № 129 від 

27.02.2019); 

-  на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

“Нова українська школа” у 2019 році - 960 013,00 грн. (Постанова КМУ № 130 

від 27.02.2019 року); 

- на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та 

обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів - 166 803,00 

грн. (Розпорядження КМУ № 1012 від 18.12.2018); 

-  на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат у закладах 

загальної середньої освіти, де діють інклюзивні та/або спеціальні класи - 

46 500,00 грн. (Розпорядження КМУ. № 964-р від 12 грудня 2018); 
- на придбання для закладів загальної середньої освіти послуг з доступу до 

Інтернету – 332 429,00 грн. (Постанова КМУ №319 від 03.04.2019) 

Відповідно до виділених коштів, через систему «Прозорро» або прямі 

угоди, відділом освіти було здійснено закупівлю товарів: 

Постанова КМУ №129від 27.02.19  

КДНЗ (ЦРД) №1 «Малятко» 

- Дидактика -  14 671,00 грн.  

- Комп’ютерне обладнання  (2 ноутбука та 1 БФП) - 22 965,00 грн.  

Заклади освіти з інклюзивним навчанням 

- Дидактика - 130 375,00 грн.  

- Безкаркасні меблі  - 10 500,00 (залишок- 75,75грн) 
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-  Комп’ютерне обладнання (9 ноутбуків) – 90 290,25 грн. 

Постанова КМУ №130  від 27.02.2019  

Дидактика - 237 444,00 грн.  

Меблі - 289 060,00 грн. 

Музичні інструменти та комп’ютерне обладнання - 408 551,00 грн. 

- Ноутбуки  – 150 483,75 грн. (15 шт.) 

- БФП – 36 000,00 грн. (7 шт.) 

- Акустична система-19 156,00 грн. 

- Синтезатор (2шт)- 24 000,00грн. 

- Телевізори (20 шт)– 169 998,00грн. 

Підготовка тренерів-педагогів 

8 асистентів вчителів початкових класів пройшли курсове навчання  

відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» - 7 700,00 грн. 

Розпорядження № 1012 від 18.12.2018  

- Мультимедійна дошка та проектор (4 комплекти) для природничо-

математичних кабінетів Богуславського ліцею №2 - 141 800,00грн. На залишок 

коштів - 25 004,00 грн., було придбано 2 ноутбуки. 

Розпорядження №964  від 12.12.2018 – 46 500,00 грн. 

Закуплено м’які безкаркасні меблі для сенсорної кімнати Богуславського 

ліцею №2 - 40 590,00грн. 

З метою підготовки приміщень та будівель закладів  освіти до стабільної 

роботи в осінньо-зимовий період, відділом освіти виконано комплекс робіт, а 

саме: 

- забезпечено заклади освіти твердим паливом в обсягах, необхідних для їх 

безперебійного функціонування в осінньо-зимовий період;  

- проведено перевірку приладів обліку тепла і газу відповідно до чинних 

нормативно-правових актів; 

- проведено навчання з питань охорони праці. 

Основні напрямки діяльності відділу освіти районної державної 

адміністрації постійно висвітлювались на офіційному сайті відділу освіти.  

 

Начальник відділу        Оксана ПОЛІЩУК 


