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Зміст 

 

Паспорт Програми розвитку системи освіти Богуславського району  

на 2017-2020 роки 

Вступ 

1. Визначення проблем, на вирішення яких спрямована Програма: 

1.1. Здоров’я дитини. 

1.2. Дошкільна освіта 

1.3.Загальна середня освіта 

1.4. Професійна орієнтація учнів  

1.5. Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами 

1.6. Позашкільна освіта 

1.7. Розвиток дитячого лідерського руху 

1.8. Кадрове забезпечення 

1.9. Професійний розвиток педагогічних та управлінських кадрів 

1.10. Матеріально-технічне забезпечення. Оновлена школа 

2. Мета та завдання Програми 

3. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем, обсягів і джерел 

фінансування, термінів виконання Програми 

3.1. Здоров’я дитини. 

3.2. Дошкільна освіта 

3.3.Загальна середня освіта 

3.4. Професійна орієнтація учнів  

3.5. Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами 

3.6. Позашкільна освіта 

3.7. Розвиток дитячого лідерського руху 

3.8. Кадрове забезпечення 

3.9. Професійний розвиток педагогічних та управлінських кадрів 

3.10. Матеріально-технічне забезпечення. Оновлена школа 

4. Напрями діяльності та заходи Програми 

5. Очікувані результати та ефективність виконання Програми 

6. Обсяги джерел фінансування та терміни виконання Програми 

7. Ресурсне забезпечення Програми 

8. Координація та контроль за виконанням заходів Програми 

9. Напрями діяльності та заходи Програми. 
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Програма розвитку системи освіти Богуславського району 
на 2017-2020 роки 

(нова редакція) 
 

Паспорт Програми 
1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Богуславська районна державна адміністрація 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

Розпорядження Богуславської районної 

державної адміністрації від ____ № ____ 

3 Розробник Програми Відділ освіти Богуславської районної державної 

адміністрації 

4 Співрозробники Програми  

5 Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти Богуславської районної державної 

адміністрації 

6 Учасники Програми  Богуславська районна державна адміністрація, 

відділ освіти, Богуславська районна рада, 

Богуславська міська рада, служба у справах 

дітей Богуславської райдержадміністрації, відділ 

культури, сектор спорту, Центр соціальних 

служб для сім′ї, дітей та молоді; Богуславська 

центральна районна лікарня, КЗ БР ЦПМСД, 

навчальні заклади, громадські організації  

7 Термін реалізації Програми 

 

2017 – 2020 роки  

7.1. Етапи виконання Програми - 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

 (для комплексних програм) 

Обласний, районний, міський бюджети, інші 

джерела не заборонені чинним законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми,  

всього, 

у тому числі: 

2017-2020 роки – 40 589,1 тис. гри. 

2017 рік  

тис. грн 

2018 рік 

 тис. грн 

2019 рік 

тис. грн 

2020 рік 

тис. грн 

11 483,0 9 847,7 9 554,2 9 704,2 

9.1. коштів державного 

бюджету 

970,0 981,6 1019,6 1096,6 

 коштів обласного бюджету 1781,9    

 коштів інших місцевих 

бюджетів 

8731,1 8866,1 8534,6 8607,6 

 коштів інших джерел     
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Вступ 
 

Програма розвитку системи освіти Богуславського району на 2017-2020 роки 

(далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів 

України: «Про освіту», «Про вищу освіту» «Про загальну середню освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям»; Указів Президента України від 12 січня 

2015 року № 5 «Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020"»,  від 12 червня 

2015 року № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді», від 25 серпня 2015 року № 501 «Про затвердження 

Національної стратегії у сфері прав людини»; від 13 жовтня 2015 року № 580 

«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 

2020 роки», від 03 грудня 2015 року № 678 «Про активізацію роботи щодо 

забезпечення прав людей з інвалідністю», від 09 лютого 2016 року № 42 «Про 

Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 

2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», 

 щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про 

внутрішнє та зовнішнє становище України у 2016 році», Аналітичної доповіді 

до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про 

внутрішнє та зовнішнє становище України у 2016 році»; постанов Кабінету 

Міністрів України: від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23 листопада 2011 року 

№ 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти», від 21 серпня 2013 року № 607 «Про затвердження Державного 

стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами», від 27 серпня 2010 року № 777 «Про затвердження Положення про 

освітній округ» (зі змінами), від 27 серпня 2010 року № 778 «Про затвердження 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 12 березня 2003 року № 

306 «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс 

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», 

«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», від 12 

березня 2003 року № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний 

навчальний заклад», від 06 травня 2001 року № 433 «Про затвердження переліку 

типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний 

навчальний заклад», від 17 жовтня 2007 року №1242 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», від 15 серпня 2011 

року № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах», від 23 квітня 2003 року № 585 «Про 

встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, 

які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» (зі змінами), від 

30 грудня 2015 року №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

 

http://kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2015/19.10/pu580-2015.pdf
http://kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2015/19.10/pu580-2015.pdf
http://kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2015/19.10/pu580-2015.pdf
http://kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2015/19.10/pu580-2015.pdf
http://kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2015/19.10/pu580-2015.pdf
http://kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2015/19.10/pu580-2015.pdf
http://kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2015/19.10/pu580-2015.pdf
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/poslanya_new-cc2e3.pdf
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/poslanya_new-cc2e3.pdf
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/poslanya_new-cc2e3.pdf
http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav/305.doc
http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav/305.doc
http://old.iitzo.gov.ua/files/postanova_kmu_06052001_433.doc
http://old.iitzo.gov.ua/files/postanova_kmu_06052001_433.doc
http://old.iitzo.gov.ua/files/postanova_kmu_06052001_433.doc
http://zakon.rada.gov.ua/go/872-2011-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/872-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1019-2007-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1019-2007-%D0%BF
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освітньої діяльності закладів освіти», від 20 липня 2004 року № 601 «Про 

затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних 

закладів»; розпоряджень Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 року 

№ 418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік» (зі 

змінами), від 14 грудня 2016 року № 988-р. «Про схвалення Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року», від 05 вересня 2012 року № 675-р 

«Про схвалення Методичних рекомендацій щодо складання регіональних планів 

створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, 

загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів»; від 23 

березня 2016 року № 219 «Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи 

на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку 

України»; наказів Міністерства освіти і науки України: від 16.06.2015 № 641 

«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного 

виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», від 27.10.2014 № 1232 «Про 

затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного 

виховання дітей та учнівської молоді», від 14.12.2012 № 1423 «Про затвердження 

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів 

загальноосвітніх навчальних закладів», від 15.10.2015 № 1088 «Про затвердження 

методичних рекомендацій щодо забезпечення кабінетів фізики загальноосвітніх 

навчальних закладів засобами навчання та обладнанням», від 22.06.2016 № 704 

«Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання 

навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних 

предметів загальноосвітніх навчальних закладів», від 31.12.2015 № 1436 «Про 

затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з 

особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі», спільного 

наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я від 

06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних 

груп у дошкільних навчальних закладах». 

Програма спрямована на реалізацію пріоритетних цілей, визначених 

Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року, 

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 

Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року, Планом заходів з 

реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 

2020 року. 

Програма розвитку системи освіти Богуславського району на 2017-2020 роки 

визначає мету, зміст, завдання та проблеми галузі освіти, конкретизує перелік 

основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані 

обсяги фінансового забезпечення з обґрунтуванням ресурсних потреб.  

Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів 

навчально-виховного процесу, варіативності типів навчальних закладів, 

модернізації змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й 

оцінювання, прийняття управлінських рішень. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1019-2007-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1019-2007-%D0%BF
http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/baza/navch_kab.doc
http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/baza/navch_kab.doc
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Програма може доповнюватися, змінюватися відповідно до порядку, 

визначеного чинним законодавством України.  

Розроблення Програми зумовлено необхідністю модернізації системи освіти 

району, забезпечення якісної освіти та справедливого доступу до неї, реалізації 

принципу безперервної освіти.  

Підставою для розробки Програми є подальший розвиток системи освіти в 

районі та завершення терміну дії Програми розвитку системи освіти 

Богуславського району на 2015-2017 роки. 

Київською обласною державною адміністрацією, районною державною 

адміністрацією та органами місцевого самоврядування проводиться 

цілеспрямована робота щодо надання якісної освіти та забезпечення 

справедливого доступу до неї. 

Одним з основних завдань системи освіти району є забезпечення доступу 

кожній дитині до дошкільної освіти шляхом урізноманітнення форм її здобуття, 

реконструкції та капітального ремонту дошкільних навчальних закладів (далі – 

ДНЗ), відкриття дошкільних відділень у складі навчально-виховних комплексів 

(далі – НВК), відкриття додаткових груп у функціонуючих ДНЗ.  

Забезпечення учням якісної освіти та справедливого доступу до неї в 

обсягах, визначених державними освітніми стандартами, розвиток мережі 

навчальних закладів регіону, розвиток мережі інклюзивних навчальних закладів з 

урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку 

районів, потреб громадян та суспільства; урізноманітнення моделей організації 

навчально-виховного процесу, зокрема для сільських дітей; створення умов для 

розвитку мережі опорних навчальних закладів, закладів нового типу (гімназій, 

ліцеїв), підтримка приватної ініціативи щодо розвитку мережі навчальних 

закладів – пріоритетні завдання системи загальної середньої освіти. 

Залишається актуальною проблема удосконалення мережі загальноосвітніх 

навчальних закладів (далі – ЗНЗ) і приведення її у відповідність до потреб 

громади. Завдяки вжитим заходам, зменшується кількість ЗНЗ з малою 

наповнюваністю, зокрема у 2016/2017 н.р. в районі функціонує 4 таких заклади: 

ЗОШ І-ІІ ст. (учнів менше 40) – 1, ЗОШ І-ІІІ ст. (учнів менше 100) – 3 (для 

порівняння: 2015/2016 н.р. – 5, 2014/2015 н.р. – 7).  

Департаментом освіти і науки КОДА та місцевим органом управління 

освітою Київської області проведено роботу щодо організації та забезпечення 

діяльності опорних загальноосвітніх навчальних закладів (далі – ОЗНЗ). Так, 

у 2016 році в районі створено 1 ОЗНЗ, до складу якого входить 1 філія, де 

навчається 241 учень. Довозиться до опорних навчальних закладів 99 учнів, з 

них 12 учнів – із філії опорного навчального закладу. 

Продовжується робота щодо організації інклюзивного навчання та виховання 

дітей з особливими освітніми потребами, реінтеграції їх у сім’ї на інклюзивне 

навчання за місцем проживання та введення ставок асистента вчителя у ЗНЗ і 

помічника (асистента) вихователя у ДНЗ. 

 Один із важливих напрямів діяльності системи освіти району – збереження 

мережі позашкільних навчальних закладів (далі – ПНЗ), розвиток мережі груп, 
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гуртків, інших творчих об’єднань за напрямами та профілями позашкільної 

освіти, урізноманітнення змісту та форм роботи у ПНЗ. 

Зміни у соціальному та економічному житті країни потребують підготовки та 

виховання компетентної, комунікабельної, творчої, гармонійно розвиненої 

особистості, здатної швидко адаптуватися до життєвих умов. З цією метою у 

Богуславському районі проводиться системна робота щодо залучення обдарованої 

та талановитої молоді до різних галузей науки, техніки, культури і мистецтва, 

координації науково-дослідницької діяльності учнів, створення умов для їх 

духовного, інтелектуального, творчого розвитку та професійного самовизначення. 

Пріоритетним напрямом Програми є участь педагогів і учнів району у 

міжнародних освітніх програмах і проектах 

Забезпеченість навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою та їх 

підключення до швидкісної мережі Інтернет, створення веб-сайтів у закладах 

освіти, організація дистанційного навчання учнів і вчителів, запровадження 

інформаційної системи управління освітою (ІСУО), розроблення електронних 

навчально-методичних комплексів з основ наук для учнів – необхідна умова 

розвитку системи освіти району. 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься з урахуванням реальних 

можливостей державного, обласного та місцевого бюджетів, а також фінансових 

ресурсів, виділених інвесторами та міжнародними організаціями.  

У 2017 році завершується реалізація Програми розвитку системи освіти 

Богуславського району на 2015-2017 роки. На основі Стратегії розвитку Київської 

області на період до 2020 року, Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках 

Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року та аналізу 

результативності виконання Програми розвитку системи освіти Богуславського 

району на 2015-2017 роки визначено пріоритетні завдання Програми на 2017-2020 

роки, найважливішими з яких є:  

розвиток освітньої системи регіону та запровадження змін, які сприятимуть 

підвищенню її якості та ефективності;  

забезпечення права громадян на освіту та створення рівних можливостей для 

здобуття якісної освіти відповідно до потреб; 

оновлення змісту і форм організації навчально-виховного процесу;  

розвиток системи безперервної освіти та навчання упродовж життя;  

посилення кадрового потенціалу системи освіти;  

забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді; 

формування соціально активної, відповідальної та толерантної особистості, 

яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, європейської 

цивілізації.  
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1. Визначення проблем, на вирішення яких спрямована Програма 

1.1. Здоров’я дитини: 

- координування діяльності учасників проекту щодо зміцнення здоров’я 

підростаючого покоління; 

- проведення профілактичної, оздоровчої та еколого-валеологічної освітньої 

діяльності; 

- об’єднання зусилля педагогічних колективів, медичних працівників, батьків 

для реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного і 

психічного здоров’я, що дозволить зробити процес формування здорового 

способу життя неперервним; 

- навчання школярів відповідальному ставленню до власного здоров’я та 

здоров’я оточуючих як до найвищих індивідуальних та суспільних цінностей; 

- створення системи роботи з профілактики та запобігання дитячому 

травматизму, навчання дітей правилам, нормам безпечної поведінки, виживання в 

умовах навколишнього природного середовища, цивілізованого суспільства; 

- створення оптимальних соціально-педагогічних умов для розвитку 

індивідуальних здібностей і творчої самореалізації учнів на уроках фізкультури та 

в позаурочний час; 

- здійснювання науково-методичного й інформаційного супроводу діяльності 

шкіл сприяння здоров’ю. 

1.2. Дошкільна освіта:  

- розширення мережі дошкільних навчальних закладів до повного 

задоволення потреб населення шляхом створення додаткових місць у 

функціонуючих ДНЗ; 

- стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 (7) 

років через урізноманітнення форм її здобуття; 

1.3. Загальна середня освіта: 

- створення умов для реформування системи загальної середньої освіти 

відповідно до Концепції «Нова українська школа», переходу на 12-річний термін 

здобуття середньої освіти та профільного навчання; 

- удосконалення мережі опорних і базових навчальних закладів; 

- розширення мережі навчальних закладів нового типу (гімназій, ліцеїв); 

- оптимізація мережі ЗНЗ з малою наповнюваністю учнів. 

1.4. Професійна орієнтація учнівської молоді 

- забезпечення координації та співпраці всіх соціальних інституцій, навчальних 

закладів, організацій, установ та окремих учасників профорієнтаційного процесу 

в межах району та області, а саме: дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, 

професійно-технічних навчальних закладів, центру зайнятості, закладів охорони 

здоров’я, служби у справах дітей, засобів масової інформації, батьків та інших; 

-забезпечення наступності, цілеспрямованості та безперервності 

профорієнтаційної роботи у навчальних закладах;  

- застосування сучасних інноваційних технологій для профорієнтації учнівської 

молоді; 

- підготовка педагогічних працівників до проведення профорієнтаційної роботи. 

 1.5. Навчання дітей з особливими освітніми потребами: 
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- розширення мережі закладів для надання освітніх послуг дітям з особливими 

освітніми потребами; 

- реінтеграція дітей з інтернатних закладів у сім’ї та організація їх інклюзивного й 

інтегрованого навчання за місцем проживання; 

- розширення у ДНЗ, ЗНЗ і ПНЗ практики запровадження інклюзивного та 

інтегрованого навчання дітей та молоді, що потребують корекції фізичного та 

(або) розумового розвитку; 

- уведення посад асистентів вихователя (вчителя) у навчальних закладах; 

- підвищення фахового рівня педагогів, які працюють з дітьми з особливими 

потребами в умовах інклюзивного навчального середовища; 

- проведення роз’яснювальної роботи серед батьків щодо переваг інклюзивної 

освіти. 

 1.6. Позашкільна освіта: 

- охоплення учнів ЗНЗ позашкільною освітою; 

- забезпечення доступності позашкільної освіти дітям сільської місцевості 

шляхом розширення мережі гуртків та творчих об’єднань за напрямами 

позашкільної освіти на базі ЗНЗ сільських регіонів; 

- залучення до гурткової роботи дітей соціально не захищених категорій, 

сприяння їх всебічному розвитку та соціалізації; 

- виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку; 

- зміцнення навчальної та матеріальної-технічної бази ПНЗ, оснащення їх 

сучасним обладнанням; 
1.7. Розвиток дитячого лідерського руху: 

- розвиток різних напрямів виховної роботи через організацію діяльності органів 

учнівського самоврядування; 

- налагодження співпраці органів учнівського самоврядування з державними 

органами влади та місцевого самоврядування з метою реалізації суспільно 

значущих  програм та проектів. 

1.8. Кадрове забезпечення: 

- зменшення кількості педагогічних та керівних кадрів пенсійного віку в ЗНЗ; 

- організація системної роботи з резервом управлінських кадрів; 

- залучення молодих спеціалістів до роботи в навчальних закладах; 

- забезпечення здобуття вищої фахової освіти завідуючими ДНЗ; 

- навчання керівників навчальних закладів за спеціальністю «Управління 

навчальним закладом». 

1.9. Професійний розвиток педагогічних та управлінських кадрів 

- координація дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності у 

навчальних закладах системи освіти, проведення наукових досліджень у галузі 

освіти; 

- надання освітніх послуг населенню за запитами територіальних громад, окремих 

осіб, навчання дорослих упродовж життя;   

- реалізація міжнародних, всеукраїнських та обласних інноваційних програм і 

проектів в галузі освіти із залученням науково-методичної, фінансової, технічної 

допомоги міжнародних, всеукраїнських громадських організацій, асоціацій, 

фондів тощо. 
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 1.10. Матеріально-технічне забезпечення: 

- оснащення сучасним обладнанням навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, 

географії та математики; 

- оновлення шкільних меблів, придбання спортивного інвентарю, меблів для 

їдалень, навчально-наочних посібників і лабораторного обладнання для закладів 

освіти всіх типів державної та комунальної форм власності; 

- придбання комп’ютерної, мультимедійної техніки, інтерактивних дощок, 

проекторів і програмного забезпечення для навчальних закладів області; 

- проведення ремонту та оновлення застарілої комп’ютерної техніки. 

 

2. Мета та завдання Програми 

Метою Програми є забезпечення розвитку системи освіти району та 

створення умов для якісної освіти і справедливого доступу до неї, що відповідає 

актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства, держави та 

міжнародним критеріям.  

Досягнення мети передбачає вирішення основних завдань: 

- створення належних умов для функціонування системи освіти району, яка 

забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини; 

- удосконалення мережі навчальних закладів з урахуванням потреб дітей, 

суспільних запитів і державних вимог; 

- забезпечення якісної освіти всіх рівнів та справедливого доступу до неї; 

- запровадження проведення моніторингу якості освіти в районі; 

- модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів. 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем 

3.1. Здоров’я дитини 

Формування і розвиток у всіх суб’єктів освітнього процесу культури 

здоров’я як цілісної категорії, та створення у закладах освіти умов, що її 

формують.  

Виховання дитини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я та 

здоров’я оточуючих як до найвищої цінності, формування у школярів свідомої 

мотивації здорового способу життя 

3.2. Дошкільна освіта 

Забезпечення конституційного права кожної дитини на здобуття дошкільної 

освіти є надзвичайно важливим. Державною стратегією регіонального розвитку 

України на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 

України від 06 серпня 2014 року № 385, та Стратегією розвитку Київської області 

на період до 2020 року визначено основні завдання модернізації системи освіти і 

передбачено розбудову мережі ДНЗ, підвищення рівня охоплення дітей 

дошкільною освітою, забезпечення доступності освітніх послуг, зокрема у 

сільській місцевості, проведення реконструкцій та капітальних ремонтів 

функціонуючих ДНЗ та збільшення відсотка дітей, які відвідують ДНЗ: у міській 

місцевості – до 80%, у сільській  – до 70%.  
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В освітній системі району у 2017 році працює 19 ДНЗ. ДНЗ відвідує 979 

вихованців. Усіма формами дошкільної освіти охоплено 78,3% дітей віком від 3 

до 6 років. Діти п’ятирічного віку на 100% охоплені всіма формами дошкільної 

освіти.  

Протягом 2016 року у ДНЗ з метою охоплення дітей дошкільною освітою та 

відповідно до рішення колегії відділу освіти від 15.03.2016 року (протокол №2) з 

1 вересня 2016 року на базі ДНЗ №1 «Малятко» розпочав роботу Центр розвитку 

дитини, введено 4 ставки та відкрито інклюзивні групи, до яких зараховано – 3 

дитини (1,5 ставки – асистента вихователя).  

У 2016 році на базі 4 дошкільних навчальних закладів відкрито групи 

короткотривалого перебування дітей до яких зараховано 26 вихованців:ДНЗ №1 – 

8 осіб, ДНЗ №4 – 8 осіб, ДНЗ№ 5 – 6 осіб та ДНЗ с. Медвин – 4 особи. У 2017 році 

планується відкриття групи короткотривалого перебування дітей на базі 

Хохітвянського НВК. 

Завдяки проведенню системної роботи, спрямованої на розширення мережі 

ДНЗ, зменшився показник навантаження на ДНЗ: на 100 місцях виховується 94 

дитини (у 2015 році – 110 дітей). Водночас мережа ДНЗ повністю задовольняє 

потреби населення. 

У 2016/2017 н.р. у 6 ДНЗ використовується 12 комп’ютерів (у 2015/2016 н.р. 

– 8, у 2014/2015 н.р. – 6). За три роки забезпеченість ДНЗ комп’ютерною технікою 

зросла з 66% до 100%. 

До мережі Інтернет підключено 6 ДНЗ, що складає 100% від їх загальної 

кількості. За три роки забезпеченість ДНЗ доступом до мережі Інтернет зросла з 

66% до 100%. Персональні веб-сайти мають 6 ДНЗ (100%). Водночас існує 

потреба в оновлені комп’ютерної техніки. 

3.3. Загальна середня освіта 

Мережа ЗНЗ включає 17 шкіл, з них 17 – комунальної форми власності. У 

міських навчальних закладах здобуває освіту 1779 (58,7 %) дітей, у сільських – 

1254 (41,3%) дітей. 

В районі функціонує 1 спеціалізована школа – загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. У цьому 

закладі навчається 1002 учнів (33 % від загальної кількості школярів).  

Актуальним є створення умов для диференціації навчання, посилення 

професійної орієнтації та допрофільної підготовки учнівської молоді, 

забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку 

учнів відповідно до їхніх особистісних потреб, інтересів та здібностей. У 

Богуславському районі функціонує 9 ЗНЗ І-ІІІ ступенів. У 2 ЗНЗ організовано 

профільне навчання.  

Для забезпечення наступності між ІІ і ІІІ ступенями навчання, розвитку 

навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб 

учнів старшої школи необхідно розвивати мережу класів з поглибленим 

вивченням предметів, зокрема природничо-математичного циклу. Найбільш 

масовим в районі є вивчення у 8-9 класах на поглибленому рівні англійської мови, 

математики, біології та фізики. 
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Якісне викладання профільних навчальних предметів залежить від рівня 

забезпеченості навчальних закладів предметними кабінетами природничо-

математичного циклу. 

Надзвичайно важливим і актуальним завданням системи освіти району є 

забезпечення рівних можливостей для здобуття якісної освіти учнями незалежно 

від місця проживання та соціально-економічного становища сімей.  

У 2016 році в районі створено 1 опорний загальноосвітній навчальний 

заклад, в якому навчається 241 учень, до складу якого входить 1 філія. Довозиться 

99 учнів, з них 12 учнів – із філії опорного навчального закладу. Актуальним є 

розширення мережі опорних навчальних закладів та забезпечення їх сучасною 

технікою й обладнанням. 

З метою формування освітньої системи, яка забезпечує високу якість 

надання освітніх послуг та конкурентоспроможність випускників навчальних 

закладів сільської місцевості, необхідно здійснювати подальше удосконалення 

мережі ЗНЗ, створювати освітні округи й опорні та базові навчальні заклади. 

У 2017 році у навчальних закладах, розташованих у сільській місцевості 

Богуславського району навчаються 1254 учні та працюють 252 педагогічних 

працівників, з них проживають за межею пішохідної доступності і потребують 

організації безкоштовного підвезення до місць навчання та роботи 593 учні та 89 

педагогічних працівника. З них, організованим підвезенням – шкільними 

автобусами - охоплено 514 учнів (86,6% від потреби) та 47 педагогів (52,8%) та 79 

учнів (13,3%) та 42 педагогічних працівника (47,1%) – маршрутним транспортом, 

таким чином підвезенням забезпечено на 100%. 

Парк шкільних автобусів налічує 12 одиниць: 11 на балансі відділу освіти та 

1 автобус - на балансі Богуславської СШ №1, які забезпечують підвезення 

школярів до 10 навчальних закладів. Шкільними автобусами забезпечені: 

Біївецький НВК, Іванівський НВК (2 шт.), Вільхівецька філія Іванівського НВК, 

Ісайківський НВК, Медвинська ЗОШ, Побережківський НВК (2 шт.), Саварський 

НВК, Шупиківський НВК та Богуславська СШ №1. Шкільні автобуси 

обслуговують 32 населених пункти. 

У зв’язку з оптимізацією мережі навчальних закладів, створенням опорних 

навчальних закладів, виникає потреба у відкритті нових маршрутів для підвезення 

учнів та педагогічних працівників до навчальних закладів. Так, у 2016 – 2017 

навчальному році розроблено та погоджено 3 нових маршрути. 

Відповідно до оновленого плану оптимізації та модернізації мережі 

навчальних закладів – планується створення Дибинецького освітнього округу, на 

який потрібно 1 шкільний автобус. 

 

Забезпечення ЗНЗ комп’ютерною технікою та їх підключення до мережі 

Інтернет – одна з основних проблем системи освіти району. За останні 3 роки 

загальна кількість комп’ютерів у ЗНЗ збільшилася на 47 одиниць (у 2015 році – 2 

од., 2016 р. – 45 комп’ютерів).  

Кількість навчально-комп’ютерних комплексів (далі – НКК) 19 НКК (162 

комп’ютери). Серед усіх комп’ютерів, які встановлені у ЗНЗ, 358 (86%) є 

застарілими, оскільки термін їх експлуатації – більше 5 років; 19 (5%) взагалі 
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знаходяться в не придатному для використання стані. Така кількість 

комп’ютерної техніки не задовольняє потребу навчальних закладів в обладнанні. 

Окрім того, щорічно зростає потреба в оновленні комп’ютерної техніки. Це 

пов’язано із запровадженням нових навчальних програм (інформатика вивчається 

з 2 класу) та збільшенням кількості учнів, які вивчають інформатику, що 

призводить до збільшення навантаження на один комп’ютер. Окрім того, 

комп’ютерна техніка і мультимедійне обладнання широко використовуються на 

уроках з інших предметів. 

Потреба у забезпеченні навчальних закладів комп’ютерною технікою 

складає 14 НКК (кількість комп’ютерів – 120 одиниць).  

Потребують обладнання комп’ютерною технікою і бібліотеки ЗНЗ, оскільки 

10 (56%) шкільних бібліотек взагалі не мають комп’ютерної техніки, в інших  

вона, в основному, застаріла, що унеможливлює забезпечення доступу учнів до 

електронних бібліотек, використання сучасних електронних посібників.  

Таким чином, в районі є гостра потреба в оновленні матеріально-технічної 

бази ЗНЗ та придбанні комп’ютерної техніки. 

Кількість ЗНЗ, які мають доступ до мережі Інтернет, за останні 5 років – 

100% від загальної кількості ЗНЗ. Проте залишається не вирішеним питання 

підключення ЗНЗ до швидкісної мережі Інтернет, лише 61% ЗНЗ забезпечені 

високошвидкісним доступом до мережі Інтернет (швидкість доступу до мережі 

більша за 10 Мбіт/с); 7 ЗНЗ підключаються до мережі Інтернет за допомогою 

провайдера Intertelecom, відповідно, ефективність такого з’єднання є низькою. 

У ЗНЗ склалась критична ситуація з оснащенням предметних кабінетів 

відповідними засобами навчання. Так, кабінет математики має тільки опорний 

навчальний заклад Іванівський НВК, кабінетів фізики – 2 в рай оні, хімії – 2, 

біології – 3. Окрім того, обладнання у предметних кабінетах застаріле та не 

відповідає сучасним вимогам до організації навчально-виховного процесу. 

Сучасними інтерактивними комплексами обладнано тільки 37 (33%) 

класних кімнат та навчальних кабінетів ЗНЗ. 

3.4. Професійна орієнтація учнівської молоді 

В умовах реформування системи освіти в Україні особливої ваги набуває 

проблема, пов’язана з прагненням сучасної молоді знайти місце рівноправного 

партнера у суспільних процесах, які протікають швидко і вимагають від них 

одночасно високого рівня загальної підготовки й ґрунтовних знань в обраній 

сфері професійної діяльності. 

У сучасному суспільстві молодь не може успішно реалізувати свої соціально-

професійні орієнтації без сприяння інститутів системи освіти. Одним із 

пріоритетних завдань сучасної системи освіти є організація роботи з учнівською 

молоддю щодо усвідомленого професійного самовизначення. 

За даними «Класифікатора професій» – державного стандарту класифікації 

професій, існує 8 250 найменувань професій. ВНЗ готують спеціалістів із 340 

професій, технікуми – із 450, ПТНЗ – з 800. Щорічно з’являється понад 500 нових 

професій. Бути обізнаними з великим розмаїттям сучасних професій і 

спеціальностей, визначити свої професійні здібності та обрати сферу діяльності, в 

якій можливо реалізувати власний потенціал, учням мають допомагати 
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різноманітні профорієнтаційні заходи. Професійна орієнтація спрямована на 

досягнення збалансованості між професійними інтересами та можливостями 

людини і потребами суспільства у конкретних видах трудової діяльності, яка 

покликана сприяти гармонійному розвитку особистості, розкриттю здібностей 

людини, підвищенню її професіоналізму, працездатності, збереженню здоров’я. 

За даними державної служби зайнятості, у Богуславському районі спостерігається 

зростання дисбалансу між попитом у кваліфікованих робітниках і пропозицією. 

Ринок праці переповнений спеціалістами економічних, юридичних та 

педагогічних професій, однак існує потреба у спеціалістах робітників 

обслуговуючої сфери (кухарі, бармени, офіціанти), у кваліфікованих токарях, 

слюсарях, трактористах, закрійниках, швачках, продавцях.  

Професійно-кваліфікаційний дисбаланс на ринку праці загрожує 

гальмуванням ринкових перетворень в економіці країни. Саме системна, 

комплексна і цілеспрямована профорієнтаційна робота може запобігти 

молодіжному безробіттю та сприятиме формуванню у молоді мотивації до праці, 

усвідомленого вибору професії та самореалізації у житті. 

3.5. Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами 

В 2016/2017 н.р. у Богуславському районі налічується 88 дітей з особливими 

освітніми потребами, з них дошкільного віку – 8, шкільного віку – 80. 

Інклюзивним навчанням та вихованням охоплено 11 дітей: у ЗНЗ – 8 дітей 

(2015 р. – 6 дітей), у ДНЗ – 3 дітей (2015 – не було). В районі функціонує 8 

навчальних закладів з інклюзивною формою навчання: 7 ЗНЗ, де налічується 8 

інклюзивних класів. У 2016 році у ДНЗ № 1 створено 3 групи з інклюзивним 

вихованням, уведено 1,5 ставки помічника (асистента) вихователя. 

Індивідуальним навчанням охоплено 33 дітей: вдома навчається – 11 дітей, у 

ЗНЗ – 22 дітей. У спеціальних закладах навчається 14 дітей.  

На 2017/2018 н.р. планується перевести дітей з діагнозом ЗПР з 

індивідуального навчання на інклюзивне. 

Протягом останніх років не було реінтеграції дітей з інтернатних навчальних 

закладів у сім’ї. Проводиться роз’яснювальна робота серед батьків щодо переваг 

інклюзивної освіти, але у 2017/2018 н.р. – залишається 11 дітей, яким потрібне 

навчання у спеціальних навчальних закладах. 

3.6. Позашкільна освіта 

У Богуславському районі функціонує 2 позашкільні навчальні заклади 

комунальної форми власності – Богуславський районний центр дитячої та 

юнацької творчості (далі – ЦДЮТ) та Богуславська дитячо-юнацька спортивна 

школа (далі – ДЮСШ).  

Станом на січень місяць 2017 року позашкільною освітою охоплено 1460 

дитина, що складає 46% від загальної кількості учнів шкіл району (3033 дитини). 

В 2015 – 2016 навчальному році позашкільною освітою було охоплено 1223 

дитини, що складало 37,02% від загальної кількості дітей шкільного віку району 

(3027 дітей). Спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості 

вихованців ЦДЮТ. 

http://chito.in.ua/rishennya-u-konkretnih-navchalenih-jittyevih-a-v-majbutneomu-i.html
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У 2015 році у ДЮСШ було – 288 вихованців позашкільних навчальних 

закладів ,у 2016 -286 учнів. Позашкільною освітою охоплено 9 % учнів (у 2015 

році – 9 %). У 2017 році у ДЮСШ навчається 286 вихованців, як і в 2016 році. 

До гурткової роботи залучаються і діти соціально-незахищених категорій. 

Так, у гуртках ЦДЮТ в 2016 – 2017 н.р. навчаються 174 дитини, а в 2015 – 2016 

н.р. – 152 дитини. 

Створюються умови для доступності позашкільної освіти дітям сільської 

місцевості. Зокрема, гуртки закладу функціонують на базі 4 загальноосвітніх 

навчальних закладів. Згідно з п.21 Положення про позашкільний навчальний 

заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. 

№ 433, між ЦДЮТ та загальноосвітніми навчальними закладами укладені угоди 

про співпрацю. 

Водночас показник охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною 

освітою потребує підвищення, особливо у сільській місцевості. Кількість дітей 

сільської місцевості, охоплених позашкільною освітою, щороку зростає, разом з 

тим, показник їх охоплення становить лише 9,1% від загальної кількості 

вихованців ЦДЮТ та лише 1,5 % від загальної кількості вихованців ДЮСШ. 

Навчально-виховний процес ЦДЮТ у 2016-2017 навчальному році 

здійснюється за 8 напрямами позашкільної освіти: художньо-естетичним, 

туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, 

гуманітарним, соціально-реабілітаційним, військово-патріотичним, 

дослідницьким (33 гуртки, 74 груп). 

В Богуславському районі працює 3 гуртки військово-патріотичного напряму, 

що є недостатнім. Тому актуальним напрямом діяльності системи освіти району є 

розширення мережі гуртків національно-патріотичного спрямування. 

Потребує вирішення і питання організації підвезення дітей сільської 

місцевості до місця проведення занять гуртків, які працюють на базі ПНЗ, 

опорних та базових загальноосвітніх шкіл.  

Пріоритетом діяльності позашкільних навчальних закладів району є 

створення сприятливих умов для пошуку, виявлення та підтримки обдарованих 

дітей і розвитку їхніх творчих здібностей. Залучення обдарованої і талановитої 

молоді до роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, 

координація науково-дослідницької діяльності учнів, створення умов для їх 

духовного, інтелектуального, творчого розвитку та професійного самовизначення 

є важливим завданням системи освіти району.  

Богуславський районний центр дитячої та юнацької творчості є 

організатором проведення районних виставок, конкурсів, масових заходів для 

дітей та молоді. В листопаді 2016 року на базі Центру була проведена обласна 

конференція «Допоки пам’ять в серці не згасає», присвячена пам’яті жертв 

Голодомору 1932 – 1933 рр. 

Традиційним стало проведення районного свята талановитих дітей 

Богуславщини «Крок у майбутнє». 

Центр творчості спільно з відділом освіти Богуславської 

райдержадміністрації є координатором всієї виховної роботи в районі. 
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За період з вересня 2016 року по лютий 2017 року Центром творчості було 

проведено 14 районних етапів обласних виставок-конкурсів. Вихованці ЦДЮТ 

взяли участь у кожному з них. 

Робота педагогів направлена на залучення дітей сільської місцевості до 

занять у гуртках, збереженні контингенту вихованців, шляхом використання 

різноманітних традиційних та нетрадиційних, інноваційних форм, методів і 

засобів роботи. 

Враховуючи важливість надання доступу учнівській молоді до позашкільної 

освіти спортивного спрямування, особливо у сільській місцевості, створення умов 

для її фізичного розвитку, в системі освіти району збережено мережу  ДЮСШ, в 

якій налічується 1 заклад ( районна ДЮСШ), де займаються та вдосконалюють 

свою спортивну майстерність 286 дітей та підлітків, як і у 2015 році. Заняття 

проводяться у 5 відділеннях з видів спорту( вільна боротьба, волейбол, бокс, 

легка атлетика, футбол) , що на 1 більше, ніж у 2015 році. 

На виконання Указу Президента України від 09 лютого 2016 року № 42 «Про 

Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 

2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» та з 

метою активізації роботи з оздоровчої рухової активності, покращення фізичного 

розвитку і фізичної підготовленості учнівської молоді, формування ціннісного 

ставлення до власного здоров'я, в області впроваджуються інноваційні технології 

у фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову діяльність закладів освіти. 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2016 

року № 36270/0/1-16 щодо подальшого розвитку в Україні ігрових олімпійських 

видів спорту, місцевим органам виконавчої влади вказано на необхідність 

опрацювання спільно з осередками спортивних федерацій питання щодо 

можливості відкриття у 2017/2018 навчальному році в закладах освіти 

спеціалізованих класів з олімпійських видів спорту. Необхідно зазначити, що 

станом на 01.01.2017 в районі не функціонує спортивних класів на базі ЗНЗ. Крім 

того, на виконання вищезазначеного доручення визначено за необхідне 

забезпечити надання в оренду (за потребою) ДЮСШ та їх відділенням з видів 

спорту спортивних споруд закладів освіти на безкоштовній основі. Так, в районі 

тренувальний процес з вихованцями з вільної боротьби проводиться в ДЮСШ на 

власній спортивній споруді, а в інших 4 видах спорту заняття проводять на базах 

ЗНЗ. 

Однією з актуальних проблем діяльності системи освіти є покращення 

здоров’я і рівня фізичної підготовленості дітей та учнівської молоді. Згідно зі 

статистичними даними, протягом останніх років спостерігається тенденція до 

збільшення контингенту учнів ЗНЗ району, які мають незадовільну або досить 

низьку фізичну підготовку. Зокрема, кількість учнів ЗНЗ району, віднесених за 

станом здоров’я до спеціальної медичної групи, складає близько 9% від їх 

загальної кількості.  

Одним із можливих шляхів вирішення зазначеної проблеми є впровадження 

інноваційних технологій у фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу 

закладів освіти, активізація діяльності місцевих органів самоврядування та 

педагогічних колективів закладів освіти щодо покращення умов для 
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фізкультурно-оздоровчих занять, збільшення рухової активності учнівської 

молоді в режимі дня. 

Актуальною проблемою залишається низький рівень матеріально-технічного 

забезпечення позашкільних навчальних закладів освіти. За даними щорічних 

статистичних звітів, спортивним інвентарем та обладнанням ДЮСШ забезпечені 

на задовільному рівні. 
3.7. Розвиток дитячого лідерського руху   

В Богуславському районі проводиться цілеспрямована системна робота з 

питань організації самоврядування дітей та учнівської молоді на рівні навчальних 

закладів району та міста. Координацію діяльності районних та міських органів 

самоврядування дітей та учнівської молоді здійснює Асоціація дитячих та 

молодіжних організацій Богуславщини (далі – АДМОБ), яка була створена у 2001 

році, а в листопаді 2002 року Богуславським районним управлінням юстиції 

Київської області – легалізована і внесена до книги обліку громадських 

організацій за № 6 від 15.11.2002 року.  

У 2016 – 2017 н.р. до складу районної ради АДМОБ входять 25 лідерів 

учнівського самоврядування. При АДМОБ працюють «Комісія з питань 

партнерства та міжнародних відносин», «Комісія з питань преси та інформації», 

«Комісія з питань спорту та здорового способу життя», «Комісія з питань 

толерантності та духовного розвитку» та «Комісія з питань культури та дозвілля». 

Очолюють комісії АДМОБ перспективні, креативні, найактивніші – справжні 

лідери своїх учнівських організацій. 

Щороку у березні проходить конкурс організаторської майстерності «Лідер 

року» метою якого є: 

- 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. 

Традиційним також є «Лідерський бал», на якому зустрічаються лідери 

учнівського самоврядування, а також випускники. Кожен має змогу поділитися 

своїми талантами та поспілкуватися в невимушеній атмосфері. 

В навчально-виховних закладах району органи учнівського самоврядування 

успішно втілюють проекти в життя: «Лідер у кожному з нас», «Вивчаємо та 

реалізуємо свої права», «Поділись своїм теплом», «Родинне вогнище», «Молодь 

обирає здоров’я», «На крилах натхнення», «Наша планета – наш дім», «Лідери з 

дитинства», «Партнерство – основа успішної діяльності» тощо. 

Питання включення молоді у соціально-політичне життя країни стало 

нагальною необхідністю. Це пов’язано як з тими змінами, що відбуваються в 

українському суспільстві, так і з розумінням необхідності залучення найбільш 

життєво активної частини населення до проектування власного майбутнього. 

Лідерство стає не тільки шляхом вирішення на місцях проблеми «людського 

фактору», а і створює простір для реалізації існуючих молодіжних ініціатив. 
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3.8. Кадрове забезпечення 

В районі прослідковується тенденція до збільшення у ЗНЗ кількості 

педагогічних працівників пенсійного віку (19%) та керівників навчальних 

закладів (22%).  

Значна увага приділяється організації системної роботи з резервом 

управлінських кадрів за програмою «Дайте мені шанс», якою передбачено 

проведення підготовки керівних кадрів для навчальних закладів району. 

Із 10 слухачів, які пройшли навчання за вищезазначеною програмою, 

призначено на керівні посади в навчальні заклади району 8 осіб, що становить 

80% від загальної кількості випускників. Наш район посідає одне з перших місць 

по кількості слухачів, підготовлених за програмою. 

Суттєвою проблемою залишається значний дефіцит вчителів фізики, хімії, 

математики, ставок практичних психологів у навчальних закладах.  

Необхідно приділити увагу питанням забезпечення навчальних закладів 

молодими спеціалістами та надання їм житла. Кількість педагогічних працівників, 

які мають стаж педагогічної діяльності до 3-х років, в районі складає 3%. 

Проблемним є й питання здобуття вищої освіти завідувачами ДНЗ, оскільки 

33% педпрацівників цієї категорії не мають вищої фахової освіти. 

3.9. Професійний розвиток педагогічних та управлінських кадрів 
Створення оптимальних умов для якісного професійного розвитку 

педагогічних, управлінських, методичних кадрів району в міжатестаційний 
період. 

Завдання проекту: 
- розвивати інформаційно-навчальне середовище системи освіти регіону на 

базі відділу освіти, що дасть можливість оперативного доступу до необхідної 
інформації споживачам освітніх послуг та створить умови для дистанційного їх 
навчання; 

- створювати умови для постійного професійного розвитку персоналу; 
- продовжити використовувати наукові розробки КВНЗ КОР «Академія 

неперервної освіти » щодо: 
а) управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників на засадах 

диференційованого підходу; 
б) модернізації технологій і змісту післядипломної педагогічної освіти;  
в) регіонального змісту освіти та навчально-методичного забезпечення 

варіативної складової навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів; 
г) підготовки педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами, 

реалізації завдань профільного навчання;  
д) науково-методичного супроводу та навчально-методичного забезпечення 

професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми 
потребами; 

е) здійснення системного моніторингу якості професійного розвитку 
педагогів. 

3.10. Матеріально-технічне забезпечення 

На підготовку навчальних закладів до 2016/2017 н. р. витрачено понад 

400 207 грн. з бюджетів різних рівнів. 
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У ЗНЗ капітально відремонтовано 2 покрівлі (ЗНЗ – 2) загальною площею 

2280 м
2
. Замінено на металопластикові 189 вікон (ЗНЗ – 2). Утеплено 2144,6 м

2 

фасадів 4 навчальних закладів. 

За кошти обласного бюджету у 2017 році придбано 4 комплекти сучасного  

робочого місця вчителя та 4 комплекти Smart Kids (інтерактивний проектор, 

персональний комп’ютер учителя, документ-камера, цифровий мікроскоп, 

багатофункціональний пристрій). 

Відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної 

Республіки та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

16.12.2016 № 1552 «Про отримання комп’ютерного обладнання та ліцензійного 

програмного забезпечення», у грудні 2016 року отримано 45 комп’ютерів з 

ліцензійним програмним забезпеченням, які розподілено між 3 загальноосвітніми 

навчальними закладами району. Однак у навчальних закладах ще залишається 

велика кількість застарілої комп’ютерної техніки та застарілого обладнання у 

навчальних кабінетах. 

Питання постійного оновлення і модернізації матеріально-технічної бази 

навчальних закладів, забезпечення їх спеціальною навчальною літературою та 

підручниками, дидактичними матеріалами, навчальним приладдям, програмними 

засобами, комп’ютерною технікою залишається актуальним. 

Проблемним також залишається питання щодо забезпечення предметними 

навчальними кабінетами базових загальноосвітніх навчальних закладів.  

 
4. Напрями діяльності та заходи Програми 
4.1. Перелік завдань (напрямів) і заходів програми забезпечення потреби 

жителів району у дошкільній освіті: реконструкції, відкриття додаткових груп у 
функціонуючих ДНЗ, здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї; 

забезпечення кожній дитині шкільного віку рівного доступу до якісної 
освіти та забезпечення розвитку мережі загальноосвітніх навчальних 
закладів регіону; 

формування та розвиток інформаційно-навчального середовища 
системи освіти району: використання електронних засобів навчання для 
забезпечення організації дистанційного, індивідуального навчання, зокрема для 
освіти учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; 
створення умов для впровадження інноваційних форм організації навчально-
виховного процесу в ЗНЗ (віртуальне навчальне середовище, Інтернет-портал 
навчального призначення тощо); 

забезпечення дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 
сучасними засобами навчання (комп’ютерні класи, ліцензоване програмне 
забезпечення, обладнання для кабінетів з природничо-математичних дисциплін); 

надання дитині психолого-педагогічної підтримки у становленні її 
особистості, соціалізації, життєвому самовизначенні; 

створення умов для отримання освіти дітьми з особливими потребами 
шляхом розширення практики інклюзивного навчання, реінтеграції дітей з 
інтернатних закладів у сім’ї, забезпечення функціонування районної психолого-
медико-педагогічної комісії як центру корекційно-реабілітаційної роботи; 
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розширення мережі гуртків на базі ЗНЗ, зокрема у сільській місцевості; 

збільшення фінансування гурткової роботи у навчальних закладах; 
зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів 

освіти; 
удосконалення системи національно-патріотичного виховання шляхом 

упровадження новітніх методик індивідуальної роботи, залучення батьків до 
виховного процесу, формування ранньої громадянської зрілості. 

 
4.2. Результативні показники  виконання Програми 
 
Показники продукту Програми розвитку системи освіти  

Богуславського району на 2017 - 2020 рр. 
 

Напрям 1.  Здоров’я дитини  

№ Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Етапи виконання напряму за 

роками 

Усього за 

напрямом 

2017 2018 2019 2020 

 Обсяги 

фінансування 

напряму 

тис. грн. 240,0 260,0 280,0 300,0 1080,0 

Показники продукту програми 

1 Пришкільні табори од. 9 9 9 9 9 

2        

3        

Показники ефективності програми 

1 Кількість дітей, що 

відвідують 

пришкільні табори 

осіб 800 800 800 800 800 

2 Охоплення дітей 

пришкільними 

таборами 

% 27 27 27 27 27 

 

Напрям 2. Дошкільна освіта 

№ Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Етапи виконання напряму за 

роками 

Усього за 

напрямом 

2017 2018 2019 2020 

 Обсяги 

фінансування 

напряму 

тис. грн. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Показники продукту програми 

1 Кількість 

дошкільних 

навчальних 

закладів 

од. 19 19 19 19 19 

2 Кількість груп у 

ДНЗ 

од. 41 42 42 43 43 

3 Кількість місць у 

дошкільних 

од. 1050 1075 1075 1100 1100 
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навчальних 

закладах 

Показники ефективності програми 

1 Кількість дітей, що 

відвідують 

дошкільні 

навчальні заклади 

осіб 979 1004 1004 1029 1029 

2 Охоплення дітей 

дошкільною 

освітою 

% 78,5 81 81 83 83 

Показники якості 

1 Навантаження на 

100 місць 

К-ть 92 89 89 87 89 

 

Напрям 3. Загальна середня освіта 

№ Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Етапи виконання підпрограми за 

роками 

Усього за 

напрямом 

2017 2018 2019 2020 

 Обсяги фінансування 

напряму 

тис.грн. 100,0 - - - - 

Показники продукту програми 

1 Кількість 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

комунальної форми 

власності 

од. 17 17 17 17 17 

2 Удосконалення 

мережі навчальних 

закладів.  Створення 

навчально-виховних 

комплексів 

(об’єднань) 

од. 1 0 0 0 1 

3 Формування мережі 

опорних навчальних 

закладів 

од. 0 1 0 0 1 

4 Розширення  мережі 

ліцеїв, гімназій, 

колегіумів, 

спеціалізованих 

навчальних закладів 

од. 1 0 0 0 1 

5 Мережа навчальних 

закладів з 

профільним 

навчанням 

відповідно до потреб 

од. 2 6 6 5 5 

6 Мережа навчальних 

закладів з 

поглибленим 

вивченням предметів 

природничо-

математичного 

циклу 

од. 1 6 6 5 5 

7 Створення центрів 

дистанційної освіти 

од. 0 1 1 0 2 
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Показники ефективності програми 

 Кількість учнів у 

навчальних закладах  

Ос. 3033 3133 3164 3164 3164 

 Кількість навчальних 

закладів з малою 

наповнюваністю 

(менше 100 учнів) 

Од. 9 6 5 4 4 

 Середня 

наповнюваність класів 

Од. 15,6 16 16 17 17 

1 Кількість переможців 

на  

ІV етапі 

Всеукраїнських 

олімпіад 

Ос. 2 5 5 5 5 

Показники якості  

1 Середня вартість 

утримання одного 

учня 

тис. грн 14,0 13,8 13,5 13,0 13,0 

 

Напрям 4. Професійна орієнтація учнівської молоді 

№ Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Етапи виконання напряму за роками 
Усього за 

напрямом 

2017 2018 2019 2020 

 Обсяги фінансування 

напряму 

тис.грн. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Показники продукту програми 

1 Введення курсів 

профорієнтаційного 

спрямування у 9-11 

класах ЗНЗ 

Од. 0 4 4 4 4 

2 Кількість учнів, що 

взяли участь у 

заходах   (ярмарках  

професій, 

марафонах 

робітничих 

професій, 

презентаціях 

професій, турнірах 

знавців професій) 

Ос. 465 492 462 465 492 

Показники ефективності програми 

1 Учні 9-11 класу, 

охоплені 

профорієнтаційною 

роботою 

% від 

загальної 

кількості. 

69 80 90 90 90 

Показники якості 

1 Відсоток учнів – 

випускників  9 кл. 

ЗНЗ, які вступили до 

ПТНЗ 

% від 

загальної 

кількості. 

20 20 20 20 20 

2 Відсоток учнів – 

випускників 9 кл. 

ЗНЗ, які вступили до 

% від 

загальної 

кількості. 

41 41 41 41 41 
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ВНЗ І-ІІ р.а. 

3 Відсоток учнів – 

випускників 11  кл. 

ЗНЗ, які вступили до 

ПТНЗ 

% від 

загальної 

кількості. 

16 16 16 16 16 

4 Відсоток учнів – 

випускників 11 кл. 

ЗНЗ, які вступили до 

ВНЗ  

% від 

загальної 

кількості. 

80 80 80 80 80 

 

Напрям 5. Освіта дітей з особливими освітніми потребами 

№ Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Етапи виконання напряму за роками 
Усього за 

напрямом 

2017 2018 2019 2020 

 Обсяги фінансування 

напряму 

тис.грн. 419,0 571,0 609,5 686,0 2285,5 

Показники продукту програми 

1 Кількість 

загальноосвітніх  

навчальних закладів 

з інклюзивною 

формою навчання 

од. 7 8 8 9 9 

2 Кількість класів з 

інклюзивним 

навчанням 

од. 8 12 14 16 16 

3 Введення ставок 

асистента вчителя 

од. 4 6 7 8 8 

4 Кількість 

дошкільних 

навчальних закладів 

з інклюзивною 

формою навчання 

од. 1 1 1 1 1 

5 Кількість груп з 

інклюзивним 

вихованням 

од. 3 3 2 2 3 

6 Введення ставок 

асистента 

вихователя 

од. 1,5 1,5 1 1 1,5 

Показники ефективності програми 

1 Кількість дітей з 

особливими 

освітніми потребами, 

охоплених 

інклюзивним 

навчанням ЗНЗ 

осіб 8 12 14 16 16 

2 Кількість дітей з 

особливими 

освітніми потребами, 

охоплених 

інклюзивним 

вихованням у ДНЗ 

осіб 3 3 2 2 3 

        

Показники якості 

1 Задоволення потреб 

населення у 

% від потреби 100 100 100 100 100 
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інклюзивній освіті  

 

Напрям 6. Позашкільна освіта 

№ Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Етапи виконання напряму за роками 
Усього за 

напрямом 

2017 2018 2019 2020 

 Обсяги фінансування 

напряму 

тис. грн 2162,6 2162,6 2212,6 2212,6 8750,4 

Показники продукту програми 

1. Кількість 

позашкільних 

навчальних закладів  

од. 1 1 1 1 1 

2. Кількість дитячо-

юнацьких 

спортивних шкіл 

од. 1 1 1 1 1 

3. Кількість гуртків у 

позашкільних 

навчальних закладах 

од. 33 33 33 33 33 

4. Кількість гуртків у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

од. 9 9 10 10 10 

5. Кількість секцій у 

дитячо-юнацьких 

спортивних школах 

од. 5 5 5 5 5 

Показники ефективності програми 

1. Кількість дітей, що 

відвідують 

позашкільні 

навчальні заклади 

осіб 1746 1790 1800 1800 1800 

Показники якості 

1. Охоплення дітей 

позашкільною 

освітою (позашкільні 

навчальні заклади, 

ДЮСШ системи 

освіти) 

% 58 59 59 59 59 

 

 Напрям 7. Розвиток дитячого лідерського руху 

№ Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Етапи виконання напряму за роками 
Усього за 

напрямом 

2017 2018 2019 2020 

 Обсяги фінансування 

напряму 

тис. грн - - - - - 

Показники продукту програми 

1 Обсяги фінансування 

напряму 

тис. грн      

Показники ефективності програми 

1 Кількість створених 

регіональних 

(районних, міських, 

територіальних 

громад) органів 

учнівського 

самоврядування 

од. 1 1 1 

 

1 

 

1 
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Показники якості 

1 Кількість дітей-

лідерів, депутатів 

районної ради дітей 

осіб 25 25 23 23 23 

2 Кількість дітей, що 

охоплені дитячим 

лідерським рухом 

осіб 498 500 500 500 500 

 

Напрям 8. Кадрове забезпечення 

№ Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Етапи виконання напряму за роками 
Усього за 

напрямом 

2017 2018 2019 2020 

 Обсяги фінансування 

напряму (фонд 

оплати праці) 

тис. грн. 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

Показники продукту програми 

1 кількість 

педагогічних кадрів 

пенсійного віку в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

од. 71 73 71 69 71 

2 кількість керівних 

кадрів пенсійного 

віку в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

од. 4 3 2 2 2 

3 кількість молодих 

спеціалістів у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

од. 12 15 14 14 14 

4 кількість завідуючих 

дошкільних 

навчальних закладів, 

які мають вищу 

освіту 

од. 4 4 4 4 4 

Показники ефективності програми 

1 кількість 

педагогічних кадрів 

пенсійного віку в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

% 19 

 

19 19 19 19 

2 кількість керівних 

кадрів пенсійного 

віку в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

% 22 22 20 20 20 

3 кількість молодих 

спеціалістів у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах  

% 3 3 3 3 3 

4 кількість завідуючих 

дошкільних 

навчальних закладів, 

які мають вищу 

освіту 

% 67 67 67 67 67 

Показники якості 
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1 Забезпеченість 

навчальних закладів 

педагогічними 

кадрами 

%  

від потреби 

98 98 99 99 99 

2. Забезпечення виплат 

винагород 

педагогічним 

працівникам, які 

підготували 

переможців олімпіад 

та конкурсів 

% від потреби 100 100 100 100 100 

 

Напрямок 9. Професійний розвиток педагогічних та управлінських кадрів 
 

№ Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Етапи виконання напряму за роками 
Усього за 

напрямом 

2017 2018 2019 2020 

 Обсяги фінансування 

напряму 

тис. грн. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Показники продукту програми  

1 Середньорічна 

кількість слухачів, 

які пройдуть 

підвищення 

кваліфікації 

од. 92 92 92 92 92 

Показники ефективності програми  

1 Витрати на 1 

фахівця, що 

підвищують 

кваліфікацію 

грн. 776,0 800,0 800,0 800,0 3176,0 

Показники якості  

1 Відсоток фахівців, 

які отримають 

відповідний 

документ про освіту 

% 100 100 100 100 100 

 

Напрям 10. Матеріально-технічне забезпечення 

№ Показники 

Одиниці 

вимірюв

ання 

Етапи виконання напряму за роками 
Усього за 

напрямом 

2017 2018 2019 2020 

 Обсяги фінансування 

напряму 

тис. грн. 196,5     

Показники продукту програми 

1 Оснащення 

навчальних закладів 

району матеріально-

технічною базою 

(засобами навчання, 

навчально-

комп’ютерними 

комплексами та 

оргтехнікою) 

 

 

 

К-ть 

НКК 

 

21 

 

23 

 

 

24 

 

 

10 

 

 

78 

 

2 Підключення  

навчальних закладів до 

високошвидкісної  

 

К-ть 

 

 

4 

 

3 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

7 
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мережі Інтернет 

Показники ефективності програми 

1 Оснащення 

навчальних закладів 

району сучасною 

матеріально-технічною 

базою (засобами 

навчання, навчально-

комп’ютерними 

комплексами та 

оргтехнікою) 

 

 

 

 

% від 

загальної 

кількості 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

65 

 

2 Підключення  

навчальних закладів до 

високошвидкісної  

мережі Інтернет 

 

% 

 

22 

 

17 

 

 

0 

 

 

0 
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Показники якості 

1 Кількість учнів на 1 

комп’ютер 

Учнів 18 16 15 15 15 

2 Відсоток від загальної 

кількості  комп’ютерів 

в закладі, підключених 

до мережі Інтернет 

 

% 

 

 

65 

 

 

75 

 

 

83 

 

 

 

83 

 

 

83 

 
5. Очікувані результати та ефективність виконання Програми: 

забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти шляхом 
випереджувального розвитку закладів освіти регіону відповідно до сучасних 
викликів; 

удосконалення мережі дошкільних навчальних закладів; охоплення 
дошкільною освітою не менше 85% дітей дошкільного віку; створення умов для 
здобуття дошкільної освіти всіма дітьми; 

забезпечення умов для вибору учнями профілю навчання відповідно до їхніх 
здібностей, інтересів; збільшення кількості учнів, які навчаються за профільними 
програмами; 

забезпечення неперервності освіти й адресного підходу до підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників регіону; 

підвищення готовності педагогічних працівників та керівників освітніх 
закладів до впровадження Концептуальних засад Нової української школи; 

інформатизація навчально-виховного процесу, розвиток дистанційної освіти; 
забезпечення закладів загальної та спеціальної освіти і логопедичних пунктів 

необхідним корекційним обладнанням, засобами для індивідуального та 
інклюзивного навчання; 

приведення структури позашкільної освіти у відповідність до запитів 
населення, новітніх досягнень науково-технічного прогресу, запитів мешканців 
району та стратегічних напрямів розвитку держави; 

матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів. 
 
6. Обсяги і джерела фінансування та терміни виконання Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та 
місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством України. 

Конкретні обсяги фінансування заходів Програми визначаються у 
відповідних бюджетах. 
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Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання 

проекту районного бюджету Богуславського району на відповідний рік у межах 
прогнозних показників, доведених на галузь «Освіта», та можливостей дохідної 
частини місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством. 

Терміни виконання Програми - 2017-2020 роки. 
 

7  Координація виконання завдань і заходів Програми та контроль за 
станом їх реалізації 

Контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює відділ освіти 
Богуславської районної державної адміністрації.  

Відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації що півроку до 

25 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформує Богуславську районну 

раду про стан фінансування заходів Програми, а також щороку до 01 лютого 

інформує постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного, 

культурного розвитку, освіти, культури, молоді та спорту про виконання заходів 

Програми. 
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Напрями діяльності та заходи  

районної Програми розвитку системи освіти Богуславського району на 2017-2020 роки  

 

Якісна освіта і справедливий доступ до неї 

Напрям 1. Здоров’я дитини. 

 
№ 

з/п

  

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання)  

Перелік заходів 

Програми  

Термін виконання 

заходу  

Виконавці  Джер

ела 

фінан

су-

вання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. гривень,  

у тому числі:  

Очікуваний 

результат  

 2017  2018 2019  2020   2017 

рік 

2018

рік  

2019 

рік 

2020 

рік 
 

1.1. 

 

Збереження 

та зміцнення 

здоров’я 

дітей 

Продовжувати 

впроваджувати 

цільові проекти 

щодо формування 

культури здорового 

способу життя 

учасників 

навчально-

виховного процесу 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініст

рації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Формування 

у школярів 

свідомої 

мотивації 

здорового 

способу 

життя 

Забезпечувати 

проведення 

медичних оглядів 

дітей та підлітків, 

які навчаються в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

+ + + + Відділ освіти 

райдержадмініст

рації, 

Богуславська 

ЦРЛ, КЗ БР 

ЦПМСД 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Збереження 

та зміцнення 

здоров’я 

школярів 

Забезпечувати 

підвищення 
+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

Район

ний 

- - - - Формування 

у школярів 
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кваліфікації  

педагогічних кадрів 

з питань 

формування 

здорового способу 

життя та активного й 

змістовного дозвілля 

учнівської молоді 

райдержадмініст

рації 

бюдж

ет 

свідомої 

мотивації 

здорового 

способу 

життя 

 

Продовжувати 

забезпечувати 

розвиток мережі 

пришкільних таборів 

з денним 

перебуванням дітей 

на базі навчальних 

закладів району 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініст

рації 

Район

ний 

бюдж

ет 

240,0 260,0 280,0 300,0 Зміцнення 

здоров’я 

школярів 

Забезпечувати 

фінансування 

заходів щодо 

організації 

активного дозвілля 

дітей 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініст

рації 

Район

ний 

бюдж

ет 

5,0 5,0 5,0 5,0 Розширення 

в освітньому 

середовищі 

спектру 

профілактич

них заходів 

щодо 

виховання у 

школярів 

культури 

здорового 

способу 

життя 

Продовжувати 

впроваджувати 

програму ремонту і 

реконструкції 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініст

рації 

Район

ний 

бюдж

ет 

10,0 10,0 10,0 10,0 Розширення 

в освітньому 

середовищі 

спектру 
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стадіонів, 

спортивних 

майданчиків 

навчальних закладів 

району 

профілактич

них заходів 

щодо 

виховання у 

школярів 

культури 

здорового 

способу 

життя 

Забезпечувати 

психологічний 

супровід навчально-

виховного процесу 

та соціально-

педагогічний 

патронаж у 

навчальних закладах 

району 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініст

рації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Запроваджен

ня системи 

заходів, 

спрямованих 

на 

встановлення 

продуктивно

ї взаємодії 

учнів, 

педагогів та 

психологічно

ї служби 

Здійснювати заходи 

щодо впровадження 

в дошкільних, 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

національних та 

родинно-сімейних 

традицій здорового 

способу життя та 

виховання здорової 

дитини із 

залученням батьків 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініст

рації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Вибір 

молоддю 

здорового 

способу 

життя та 

дотримання 

його 

протягом 

усього життя 
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до цього процесу 

Забезпечувати в 

повному обсязі 

фінансування 

раціонального та 

дієтичного 

харчування 

школярів та 

вихованців 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініст

рації 

Район

ний, 

міськи

й 

бюдж

ети 

5267,

0 

5267

,0 

5793

,7 

5793

,7 

Збереження 

та зміцнення 

здоров’я 

школярів 

Укомплектувати 

загальноосвітні 

навчальні заклади 

області медичним 

персоналом та 

привести режим 

його роботи у 

відповідність до 

часу перебування 

дітей у навчально-

виховних закладах 

+ + + + Відділ освіти 

райдержадмініст

рації, 

Богуславська 

ЦРЛ, КЗ БР 

ЦПМСД 

Район

ний 

бюдж

ет 

185,0 185,

0 

195,

0 

195,

0 

Збереження 

та зміцнення 

здоров’я 

школярів 

Забезпечення 

довезення дітей до 

місця проведення 

оздоровлення 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініст

рації 

Район

ний, 

міськи

й 

бюдж

ети 

50,0 50,0 50,0 50,0 Збереження 

та зміцнення 

здоров’я 

школярів 

Здійснювати заходи 

щодо забезпечення 

навчальних закладів 

якісною питною 

водою 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініст

рації 

Районн

ий 

бюджет, 

інші 

джерела 

власних 

надход

50,0 50,0 50,0 50,0 Забезпечення 

вихованців та 

учнів якісною 

питною водою 
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жень 

Всього по роках        5757,0 5777

,0 

6333

,7 

634

3,7 

 

        24211,4  

 

Напрям 2. Дошкільна освіта 

 
№ 

з/п  

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання)  

Перелік заходів 

Програми  

Термін виконання 

заходу  

Виконавці  Джер

ела 

фінан

су-

вання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. гривень,  

у тому числі:  

Очікуваний 

результат  

2017  

рік 

2018 

рік  

2019 

рік 

2020 

рік 
  2017  

рік 

2018 

рік  

2019 

рік 

2020 

рік 
 

2.1. 

 

Збільшення 

охоплення 

дітей 

дошкільною 

освітою  

Розширення мережі 

ДНЗ шляхом 

відкриття груп 

короткотривалого 

перебування у ДНЗ, 

створення 

додаткових місць у 

функціонуючих ДНЗ 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініст

рації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Охоплення 

85% дітей 

місцями у 

дошкільних 

навчальних 

закладах 

Розширення 

спроможності ДНЗ 

усіх форм власності 

щодо забезпечення 

доступності їх 

послуг для дітей з 

особливими 

освітніми потребами 

та дітей з 

інвалідністю: 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміністр

ації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Забезпечення 

100% дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами та 

дітей з 

інвалідністю 

послугами 

освіти 
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впровадження 

інклюзивної освіти у 

ДНЗ 

2.2. Збереження 

та зміцнення 

здоров’я 

дітей 

дошкільного 

віку 

Проведення 

фізкультурно-

оздоровчої роботи  з 

дітьми дошкільного 

віку. Введення ставок 

інструкторів з 

фізичної культури 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініст

рації 

Районн

ий 

бюдже

т, інші 

джерел

а 

40,0 50,0 50,0 50,0 Створення 

сучасної 

моделі 

фізкультурно-

оздоровчої 

роботи  з 

дітьми 

дошкільного 

віку 

Всього по роках        40,0 50,0 50,0 50,0  

Всього за 

напрямом 

       190,0  

 

Напрям 3. Загальна середня  освіта 

 
№ 

з/п  

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання)  

Перелік заходів 

Програми  

Строк виконання 

заходу  

Виконавці  Джер

ела 

фінан

су-

вання

  

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень,  

у тому числі:  

Очікуваний 

результат  

 2017  

рік 

2018 

рік  

2019 

рік 

2020 

рік 

2017  

рік 

2018 

рік  

2019 

рік 

2020 

рік 

3.1 Модернізація 

загальної 

середньої 

освіти  згідно з 

європейським

и стандартами 

Удосконалення 

мережі навчальних 

закладів.  

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Забезпечення  

рівного 

доступу до 

якісної освіти 

100% дітям 

шкільного 

віку 
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Формування мережі 

освітніх округів, 

опорних та базових 

навчальних закладів 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Охоплення 

профільним 

навчанням 

100% учнів 

школи ІІІ 

ступеня  

Розширення мережі 

інклюзивних класів у 

ЗНЗ 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

419,0 571,0 609,0 686,0 Збільшення на 

30% кількості  

класів з 

інклюзивним 

навчанням 

Розширення  мережі 

ліцеїв, гімназій, 

колегіумів, 

спеціалізованих 

навчальних закладів 

 

+ + + - Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

100,0 100,0 - - Забезпечення 

умов для 

вибору 

профілю 

навчання і 

виховання 

відповідно до 

здібностей, 

інтересів 

учнів; 

збільшення 

кількості 

учнів, які 

навчаються за 

програмами 

профільного 

рівня 

Участь у дослідно-

експериментальній 

роботі регіонального 

рівня 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

20,0 20,0 20,0 20,0 Участь у 

дослідно-

експеримента

льній  роботі  

регіонального 
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рівня                                                                

з теми 

«Реалізація 

інтегрованого 

підходу  в 

початковій 

освіті в 

контексті 

Концепції 

Нової 

української 

школи» 

Розширення мережі 

навчальних закладів 

з профільним 

навчанням, особливо 

з предметів 

природничо-

математичного 

циклу, відповідно до 

потреб  

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Охоплення 

70% учнів  10-

11 класів 

профільним 

навчанням 

Розширення мережі 

навчальних закладів 

з поглибленим 

вивченням предметів 

природничо-

математичного циклу 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Охоплення  

40% учнів             

8-9  класів 

поглибленим 

вивченням 

предметів 

природничо-

математичного 

циклу 

Забезпечення 

довезення учнів-

випускників до місць 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

Район

ний 

бюдж

13,0 16,0 17,0 18,0 Забезпечення 

рівного 

доступу до 
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проведення 

державної 

підсумкової атестації 

у формі зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

трації ет якісної освіти 

Забезпечення 

довезення учнів з 

неповних класів 

малокомплектних 

шкіл до шкіл з 

повним комплектом 

класів 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

43,2 97,2 100,0 100,0 Забезпечення 

рівного 

доступу до 

якісної освіти 

Створення центрів 

дистанційної освіти 
- + + - Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- 10,0 - - Задоволення 

потреб 

населення у 

дистанційній 

освіті  

Забезпечення 

сучасними 

навчальними 

предметними 

кабінетами опорних 

навчальних закладів 

+ + - - Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Держав

ний 

(освітня 

субвенц

ія), 

обласни

й, 

районни

й 

бюджет

и 

1325,2 - - - Забезпечення 

2 опорних 

навчальних 

закладів 

предметними 

кабінетами  

(сучасними 

засобами 

навчання) 
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  Створення сучасних 

інформаційно-

бібліотечних центрів 

навчальних закладів 

- + + - Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Створення у 2 

опорних 

навчальних 

закладах 

сучасних 

інформаційно

-бібліотечних 

центрів 

3.2 Забезпечення    

фондів 

бібліотек 

навчальних 

закладів 

підручниками

,навчальними 

посібниками і 

художньою 

літературою  

Придбання для 

шкільних бібліотек  

підручників, 

навчальних 

посібників і 

художньої 

літератури, 

створення медіа-

центрів, проведення 

книжкових 

доброчинних акцій 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Держав

ний 

(освітня 

субвенц

ія), 

обласни

й, 

районни

й 

бюджет

и 

- - 

 

- 

 

- Забезпечення 

100% учнів 

класів ЗНЗ 

підручниками   

Всього по роках        1920,

4 

814,2 746,0 824

,0 

 

Всього за 

напрямом 

       4304,6  

 

Напрям 4. Професійна орієнтація учнів 
№ 

з/п  

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання)  

Перелік заходів 

Програми  

Строк виконання 

заходу  

Виконавці  Джер

ела 

фінан

су-

вання

  

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. гривень,  

у тому числі:  

Очікуваний 

результат  

 2017  

рік 

2018 

рік  

2019 

рік 

2020 

рік 

2017  

рік 

2018

рік  

2019

рік 

2020 

рік 

4.1 Створення 

системи 

Введення курсів 

профорієнтаційного 
- + + + Відділ освіти 

Богуславської 

Район

ний 

- - - - Визначення 

професійних 
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профорієнта

ційної 

роботи у 

навчальних 

закладах 

 

спрямування у 9-11 

класах ЗНЗ 

райдержадмініс

трації 

бюдж

ет 

запитів та 

потреб учнів, 

орієнтація 

випускників 

на майбутню 

професію 

  Проведення заходів   

(ярмарків  професій, 

марафонів 

робітничих професій, 

презентацій 

професій, турнірів 

знавців професій) 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Забезпечення 

рівного 

доступу до 

якісної освіти 

дітям 

шкільного 

віку 

  Проведення 

профорієнтаційних 

екскурсій на 

підприємства,  

в організації та 

установи, вищі 

навчальні заклади 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Визначення 

професійних 

запитів та 

потреб учнів, 

орієнтація 

випускників 

на майбутню 

професію 

  Сприяння 

профільному 

навчанню учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

на базі професійно-

технічних 

навчальних закладів 

району 

- + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Визначення 

професійних 

запитів та 

потреб учнів, 

орієнтація 

випускників 

на майбутню 

професію 

  Організація та 

проведення  

інформаційно- 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

Район

ний 

бюдж

- - - - Визначення 

професійних 

запитів та 
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просвітницької  

роботи,  підготовка 

старшокласників  

до свідомого вибору 

професії 

трації ет потреб учнів, 

орієнтація 

випускників 

на майбутню 

професію 

  Проведення ігор, 

квестів з метою 

надання допомоги у 

професійному 

самовизначенні учнів 

ЗНЗ 

- + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Визначення 

професійних 

запитів та 

потреб учнів, 

орієнтація 

випускників 

на майбутню 

професію 

  Діагностика  та 

моніторинг 

схильностей учнів  

до майбутньої 

професійної 

діяльності  

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Визначення 

професійних 

запитів та 

потреб учнів, 

орієнтація 

випускників 

на майбутню 

професію 

  Інформаційно-

просвітницька робота 

з питань 

профорієнтації 

учнівської молоді 

(у навчально-

виховній, методичній 

діяльності, через 

Інтернет-джерела,  

друковані фахові та 

популярні освітні 

видання тощо) 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Підготовка 

актуальної 

інформації 

методико-

дидактичного 

і психологічно-

го змісту, 

оприлюднення 

її  в різних 

формах (очно, 

на Інтернет-

сайтах, 
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друкованих 

виданнях 

тощо) 

  Підготовка 

психологічної служби 

системи освіти району 

до комплексної 

реалізації завдань 

професійної орієнтації 

учнів. Введення 

ставок логопедів та 

психологів 

- + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Держа

вний 

(освіт

ня 

субве

нція), 

облас

ний, 

район

ний 

бюдж

ети 

380,6 380,6 380,6 380,6 Розроблення 

Комплексної 

програми 

супроводу 

діяльності 

працівників 

психологічної 

служби 

закладів освіти 

районної, 

методичної 

служби; 

методичних 

рекомендацій 

  Навчально-методичне, 

у тому числі 

комп’ютерно 

орієнтоване, 

забезпечення 

профорієнтаційної 

роботи педагогів з 

учнівською молоддю 

та  профільного 

навчання 

- + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Видання 

літератури 

профорієнтацій

ного і 

профільного 

змісту, 

навчально-

методичних 

матеріалів, 

навчальних 

комплексів, 

розроблення 

електронних 

освітніх 

ресурсів 

Всього по роках:        380,6 380,6 380,6 380,6  
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Всього за 

напрямом: 

       1522,4  

 

Напрям 5. Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами 

 
№ 

з/п

  

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання)  

Перелік заходів 

Програми  
Строк виконання 

заходу  
Виконавці  Джерел

а 

фінансу

-вання  

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. гривень,  

у тому числі:  

Очікуваний 

результат  

 2017 

рік 

2018 

рік  

2019 

рік 

2020

рік 

2017 

 рік 
2018 

рік  
2019 

рік 
2020 

рік 

5.1

. 

Реінтеграція 

дітей у сім’ї за 

місцем 

проживання 

Надання 

консультацій 

педагогам та батькам  

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Забезпечення 

реалізації 

конституційного 

права дітей на 

виховання  у 

сім’ї або 

родинному 

оточенні 

  Проведення роботи з 

батьками, діти яких 

можуть підлягати 

реінтеграції з 

інтернатних закладів 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Проведення 

роботи з 

батьками, діти 

яких можуть 

підлягати 

реінтеграції з 

інтернатних 

закладів у сім’ї 

  Проведення роботи з 

батьками, діти яких 

реінтегровані з 

інтернатних закладів 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Проведення 

роботи з 

батьками, діти 

яких 

реінтегровані з 

інтернатних 
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закладів 

.  Забезпечення  

соціально-

психологічного 

супроводу  та 

патронату дітей, 

реінтегрованих з 

інтернатних закладів 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Забезпечення  

соціально-

психологічного 

супроводу  та 

патронажу 

дітей, 

реінтегрованих 

з інтернатних 

закладів 

5.2

. 

Створення 

умов для 

зміцнення 

фізичного та 

психічного 

здоров'я  

дітей, які 

потребують 

особливої 

соціальної  

уваги та 

підтримки 

Забезпечення  доступу 

дітей з обмеженими 

фізичними 

можливостями до 

приміщень навчальних 

закладів  

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

5,0 5,0 5,0 - 

 

Створення  умов 

для доступу 

дітей з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями 

до 100% 

приміщень 

навчальних 

закладів  

  Забезпечення 

проведення щорічних 

медичних оглядів 

дітей, які потребують 

особливої соціальної  

уваги та підтримки 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Проведення 

щорічних 

медичних 

оглядів дітей, 

які потребують 

особливої 

соціальної  
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уваги та 

підтримки 

5.3

.. 

Створення 

оптимальних 

умов для 

навчання 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами, 

запровадженн

я інклюзивної 

освіти 

Аналіз 

кількості вихованців  

ДНЗ віком від 3 до 6 

років, 

які потребують 

навчання за 

інклюзивною та 

спеціальною формами 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Визначення 

потреби у  

класах з 

інклюзивним та 

спеціальним 

навчанням 

  Створення та 

функціонування 

базового навчального 

закладу з інклюзивної 

освіти 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації  

Держав

ний 

(освітня 

субвенц

ія), 

обласни

й, 

районни

й 

бюджет

и 

30,0 30,0 30,0 30,0 Здійснення 

соціально-

психологічного 

супроводу дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами, які 

навчаються в 

інклюзивних 

групах і класах 

5.4

. 

Створення 

оптимальних 

умов для 

навчання 

дітей з 

особливими 

Розширення мережі  

інклюзивних груп у 

ДНЗ. 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

    Збільшення  
кількості  

інклюзивних 

груп у ДНЗ за 

потреби. 
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освітніми 

потребами, 

запроваджен

ня 

інклюзивної 

освіти 

5.5

. 

Створення 

оптимальних 

умов для 

навчання 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами, 

запроваджен

ня 

інклюзивної 

освіти 

Розширення мережі  

інклюзивних класів у 

ЗНЗ.  

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Держа

вний 

(освіт

ня 

субве

нція), 

облас

ний, 

район

ний 

бюдж

ети 

419,0 571,0 609,0 686,0 Збільшення  

кількості класів з 

інклюзивним 

навчанням у ЗНЗ 

за потреби.  

5.6

. 

Створення 

оптимальних 

умов для 

навчання 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами, 

запроваджен

ня 

інклюзивної 

освіти 

Розширення мережі  

позашкільних 

навчальних закладів  з 

інклюзивною моделлю 

освіти  

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- 10,0 10,0 10,0 

 

Формування 
мережі гуртків, 
яка 
задовольнить 
запити дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами у 
позашкільній 
освіті  
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Надання методичної 

підтримки педагогам, 

які працюють з дітьми 

з особливими 

освітніми потребами в 

умовах інклюзивної 

освіти 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Активізація 

процесу якісної 

організації 

інклюзивного 

навчання 

Проведення 

просвітницької роботи 

та підтримка батьків 

дітей з особливими 

освітніми потребами у 

визначенні та  

отриманні доступу до 

освітніх послуг і 

задоволенні 

соціальних, емоційних 

та освітніх потреб 

дітей 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Надання 

підтримки 

батькам 

(особам, які їх 

замінюють) у 

відстоюванні 

прав дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами на 

рівний доступ 

до якісної 

освіти. 

Надання системної, 

фахової допомоги, - 

забезпечення 

соціально-медико-

психологічним 

супроводом дітей з 

особливими освітніми 

потребами, які 

навчаються в 

інклюзивних групах і 

класах  

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Район

ний 

бюдж

ет 

- - - - Здійснення 

соціально-

психо-логічного 

супроводу дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами, які 

навчаються в 

інклюзивних 

групах і класах 
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Надання державної 

підтримки особам з 

особливими освітніми 

потребами 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініс

трації 

Держав

ний 

(освітня 

субвенц

ія), 

обласни

й, 

районни

й 

бюджет

и 

140,4    Проведення 

(надання) 

додаткових 

корекційно-

розвиткових 

занять (послуг) 

Всього по роках: 
       594,0 616,0 654,0 726,0  

Всього за 

напрямом: 

       2590,0  

 

Напрям 6.  Позашкільна освіта  
№ 

з/п  

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання)  

Перелік заходів 

Програми  

Строк виконання 

заходу  

Виконавці  Джерела 

фінансу-

вання  

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень,  

у тому числі:  

Очікуваний 

результат 

 2017  

рік 

2018 

рік  

2019 

рік 

2020 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік  

2019 

рік 

2020 

рік 

6.1 Забезпечення 

якісної  

позашкільної 

освіти  

 

Збереження та 

розширення мережі 

ПНЗ 

 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміні

страції 

Районн

ий 

бюджет 

- - - - Забезпечення 

охоплення  

позашкільною 

освітою           

75% дітей  

Збереження та 

розширення мережі 

відділень з видів 

спорту ДЮСШ, груп, 

гуртків, інших творчих 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміні

страції 

Районн

ий 

бюджет 

93,7 93,7 93,7 93,7 Формування 

мережі груп, 

гуртків, інших 

творчих 

об’єднань за 
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об’єднань за 

напрямами та 

профілями 

позашкільної освіти, у 

тому числі у ЗНЗ 

напрямами та 

профілями 

позашкільної 

освіти, у тому 

числі у 

загально-

освітніх  

навчальних 

закладах,  

відповідно до 

потреб 

  

Забезпечення 
подальшого розвитку 
фізичного виховання і 
дитячо-юнацького 
спорту в закладах 
освіти 

- + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміні

страції 

Районн

ий 

бюджет 

- - - - Відкриття в 
закладах 
освіти 
спеціалізова-
них 
(спортивних) 
класів з видів 
спорту, нових 
відділень у 
дитячо-
юнацьких 
спортивних 
школах 

  

Активізація роботи з 
оздоровчої рухової 
активності, 
покращення фізичного 
розвитку і фізичної 
підготовленості 
учнівської молоді 

- + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміні

страції 

Районн

ий 

бюджет 

- - - - Проведення 
фізкультурно-
оздоровчих, 
спортивно-
масових заходів 
та змагань з 
видів спорту 
серед 
учнівської 
молоді 
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Запровадження  у 

практику роботи  

опорних та базових 

навчальних закладів 

режиму роботи «школа 

повного дня» з метою 

забезпечення 

учнівської молоді 

якісною позашкільною 

освітою, відкриття 

груп та гуртків в 

опорних навчальних 

закладах 

- + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміні

страції 

Районн

ий 

бюджет 

46,8 46,8 

 

46,8 

 

46,8 

 

 

Забезпечення 

потреб учнів 

опорних та 

базових 

навчальних 

закладів у 

позашкільній 

освіті 

6.2 Удосконалення  

системи 

виховання 

відповідальних 

громадян з 

патріотичним і 

гуманістичним 

світоглядом  

Розширення мережі 

гуртків національно-

патріотичного 

спрямування 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміні

страції 

Районн

ий 

бюджет 

46,8 46,8 46,8 46,8 Збільшення 

показника 

охоплення дітей 

гуртками 

національно-

патріотичного 

спрямування на 

20%   

Створення Центру 

національно-

патріотичного 

виховання 

+    Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміні

страції 

Районн

ий 

бюджет 

46,8 46,8 46,8 46,8 Збільшення 

показника 

охоплення дітей 

гуртками 

національно-

патріотичного 

спрямування на 

20%   

Проведення  

районних, міських, 

обласного етапів 

Всеукраїнської 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміні

страції 

Районн

ий 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 Проведення  

районного,  

етапу 

Всеукраїнської 
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дитячо-юнацької 

військово-

патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»), 

Всеукраїнського 

фізкультурно-

патріотичного 

фестивалю школярів 

«Козацький гарт» та 

забезпечення  участі 

переможців 

районного етапу у 

обласному етапі 

змагань 

дитячо-

юнацької 

військово-

патріотичної 

гри «Сокіл» 

(«Джура»),  

Всеукраїнсько-

го 

фізкультурно-

патріотичного 

фестивалю 

школярів 

«Козацький 

гарт» 

Організація та 

проведення (придбання 

туристичного 

спорядження) 

туристсько-краєзна-

вчих, військово-

патіротичних, 

історико-краєз-навчих, 

історико-географічних 

,еколого-

натуралістичних, 

археологічних, 

етнографічних 

експедицій, акцій, 

походів тощо 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміні

страції 

Районн

ий 

бюджет 

20,0 20,0 - - Проведення 

туристсько-

краєзнавчих, 

військово-

патіротичних, 

історико-краєз-

навчих, 

історико-

географічних, 

еколого-

натуралістич-

них, 

археологіч-

них, 

етнографіч-

них 

експедицій, 

акцій, походів 

6.3 Виявлення  Забезпечення + + + + Відділ освіти Районн 146,6 146,6 146,6 146,6 Підтримка 
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та підтримка 

обдарованої 

молоді,  

створення 

умов для її 

розвитку 

діяльності очно-

заочного 

консультпункту 

«Сузір’я» 

Богуславської 

райдержадміні

страції 

ий 

бюджет 

обдарованої 

молоді,  

створення 

умов для її 

розвитку 

Забезпечення 

проведення 

всеукраїнських 

олімпіад (у тому 

числі й Інтернет-

олімпіад), турнірів, 

конкурсів-захистів 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої 

академії наук 

України 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміні

страції 

Районн

ий 

бюджет 

- - - - Проведення 

всеукраїнсь-

ких олімпіад 

(у тому числі 

й Інтернет-

олімпіад), 

турнірів, 

конкурсів-

захистів 

науково-

дослідницьких 

робіт учнів – 

членів Малої 

академії наук 

України, 

залучення до 

участі в них 

учнів району 

Проведення 

районних змагань, 

спортивно-масових 

та оздоровчих 

заходів (чемпіонати, 

турніри, фестивалі, 

спартакіади, 

спортивні ігри) серед 

учнів навчальних 

закладів та 

+ + + + Київське 

обласне 

відділення 

(філія) 

Комітету з  

фізичного 

виховання та 

спорту 

Міністерства 

освіти і науки 

Районн

ий 

бюджет 

- - - - Відбір учнів для 

участі у  

спортивних  

змаганнях 

всеукраїнського 

та міжнародного 

рівнів  
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вихованців ДЮСШ України, 

відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміні

страції 

6.4 Заохочення 

та 

стимулюванн

я 

обдарованих 

учнів 

Виплата одноразової 

винагороди голови 

Богуславської 

районної державної 

адміністрації 

переможцям 

учнівських олімпіад , 

конкурсів, змагань та 

переможцям 

конкурсу-захисту 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої 

академії наук 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміні

страції 

Районн

ий 

бюджет 

21,0 21,0 21,0 21,0 Заохочення 

переможців  

олімпіад та 

інтелектуальн

их конкурсів 

(100%)  

Всього по роках        426,7 426,7 406,7 406,7  

Всього за 

напрямом: 

 
    

  1666,8  

 
Напрям 7. Розвиток дитячого лідерського руху 

 
 № 

з/п  
Назва 

напряму 
діяльності 
(пріори-

тетні 
завдання)  

Перелік заходів 
Програми  

Строк виконання 
заходу  

Виконавці  Джерела 
фінансу-
вання  

Орієнтовні обсяги 
фінансування 

(вартість),  
тис. гривень,  
у тому числі:  

Очікуваний 
результат 

2017  
рік 

2018 
рік  

2019 
рік 

2020 
рік 

2017
рік 

2018 
рік 

2019 
рік 

2020 
рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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7.
1. 

Створення 

сприятливих 

умов для 

розвитку 

органів 

учнівського 

самовряду-

вання 

Розвиток 

мережі дитячих 

громадських 

об'єднань, 

органів учнівського 

самоврядування; 

підтримка дитячих 

соціальних ініціатив 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміні

страції 

Районн

ий 

бюджет 

- - - - Виховання 

соціально 

активного 

громадянина 
 

  Створення умов для 
забезпечення 
діяльності різних 
моделей учнівського 
самоврядування на 
районному рівні  
 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміні

страції 

Районн

ий 

бюджет 

- - - - Широке 
залучення дітей 
та учнівської 
молоді до 
роботи в 
органах 
учнівського 
самовряду-
вання 

Проведення виборів 
до АДМОБу органів 
учнівського 
самоврядування 
районного рівня  

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміні

страції 

Районн

ий 

бюджет 

- - - - Створення 
чіткої моделі 
діяльності 
органів 
учнівського 
самовряду-
вання, 
активізація 
громадянської 
активності 
дітей та молоді 
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7.
2. 

Удоскона-
лення 
системи 
навчання 
лідерів 
учнівського 
самовряду-
вання 

Організація роботи 
школи лідерів 
органів 
самоврядування 
дітей та учнівської 
молоді 
Богуславського 
району 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміні

страції, 

ЦДЮТ 

Районн

ий 

бюджет 

- 3,0 3,0 3,0 Підвищення 
якості навчання 
дітей-лідерів, 
мотивація їх до 
участі у 
суспільному 
житті району 

Сприяння залученню 
батьківської та 
педагогічної 
громадськості до 
роботи органів 
учнівського 
самоврядування 

- + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміні

страції 

Районн

ий 

бюджет 

- - - - Підвищення 
зацікавленості 
батьків та 
педагогів у 
формуванні 
громадської 
активності 
дітей та 
учнівської 
молоді  

Всього по роках         3,0 3,0 3,0  

Всього за 

напрямом: 

       9,0  

 

 

Напрям 8.  Кадрове забезпечення 

 
№ 

з/п  

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання)  

Перелік заходів 

Програми  

Строк виконання 

заходу  

Виконавці  Джерела 

фінансува

ння  

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень,  

у тому числі:  

Очікуваний 

результат  

2017  

рік 

2018 

рік  

2019 

рік 

2020 

рік 

2017  

рік 

2018 

рік  

2019 

рік 

2020  

рік 
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8.1 Створення 

умов для 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників 

 

Забезпечення 

виплати винагород 

учителям - 

переможцям 

конкурсу «Учитель 

року», і педагогічним 

працівникам, які 

підготували 

переможців усіх 

етапів олімпіад та 

інтелектуальних  

конкурсів  

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміні

страції 

Районн

ий 

бюджет 

20,0 20,0 20,0 20,0 Стовідсоткова 

виплата 

винагород 

учителям - 

переможцям 

конкурсу 

“Учитель року” 

і педагогічним 

працівникам, які 

підготували 

переможців усіх 

етапів олімпіад і 

конкурсів усіх 

етапів 

Всього по роках:        20,0 20,0 20,0 20,0  

Всього за 

напрямом: 

       80,0  

 

 

 

 

Напрям 9. Професійний розвиток педагогічних та управлінських кадрів 

 
№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

Перелік заходів Терміни 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, тис. грн 

Очікуваний 

результат 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

  2017 2018 2019 2020  

9.1. Оновлення 

системи 

Вивчення 

законодавчих і 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

Районний 

бюджет 

- - - - Забезпечення 

професійного 
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підвищення 

фахової 

кваліфікації 

нормативно-

правових документів 

щодо підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

райдержадміністр

ації 

розвитку 

педагогічних, 

управлінських і 

методичних 

кадрів 

  Здійснення 

організації 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників за 

різними 

технологіями з 

урахуванням 

освітніх потреб 

_+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміністр

ації 

Районний 

бюджет 

71,4 73,6 73,6 73,6 Забезпечення 

професійного 

розвитку 

педагогічних, 

управлінських і 

методичних 

кадрів 

  Модернізація 

системи 

організаційно-

консультативної, 

адресної методичної 

допомоги 

педагогічним 

працівникам району 

_+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміністр

ації 

Районний 

бюджет 

- - - - Створення 

діяльнісно-

орієнтованої 

системи 

професійної 

підготовки 

вчителів 

  Підготовка 

педагогічних кадрів 

до реалізації завдань 

профільного 

навчання, роботи за 

новим змістовим 

забезпеченням 

загальної середньої 

освіти 

_+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміністр

ації 

Районний 

бюджет 

- - - - Оновлення 

змісту підготовки 

педагогічних 

працівників  
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  Здійснення 

організаційно-

управлінського і 

науково-

методичного 

супроводу 

інноваційної 

діяльності закладів 

освіти району 

_+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміністр

ації 

Районний 

бюджет 

- - - - Здійснення 

науково-

методичного 

супроводу 

навчально-

виховного 

процесу 

9.2. Інноваційна 

діяльність 

Реалізація 

Всеукраїнські 

цільові комплексні 

науково-методичні 

програми 

"Підготовка вчителів 

до реалізації 

науково-

педагогічного 

проекту "Росток", 

медико-

педагогічного 

проекту “Інтелект 

України”, моделі 

навчання “1 учень – 

1 комп'ютер” 

_+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміністра

ції 

Районний 

бюджет 

- - - - Готовність 

педагогів до 

неперервного 

підвищення 

кваліфікації: 

мотивацію до 

професійного 

розвитку та 

самореалізації; 

володіння 

знаннями 

сучасної 

філософії освіти, 

педагогіки, 

психології, 

дидактики, 

володіння 

інноваційними 

технологіями та їх 

впровадження у 

практику роботи 

9.3. Надання 

освітніх та 

науково-

Навчально-методичне 

забезпечення 

варіативної складової 

_+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміністра

Районний 

бюджет 

- - - - Створення 

діяльнісно-

орієнтованої 
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методичних 

послуг 

навчального плану 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

та регіонального 

змісту освіти 

ції системи 

професійної 

підготовки 

вчителів 

  Науково-методичний 

супровід та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

професійної 

діяльності педагогів, 

які працюють з 

дітьми, що мають 

особливі освітні 

потреби, та з 

обдарованими 

дітьми 

_+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміністра

ції 

Районний 

бюджет 

- - - - Готовність 

педагогів до 

неперервного 

підвищення 

кваліфікації: 

мотивацію до 

професійного 

розвитку та 

самореалізації; 

володіння 

знаннями 

сучасної 

філософії освіти, 

педагогіки, 

психології, 

дидактики, 

володіння 

інноваційними 

технологіями та їх 

впровадження у 

практику роботи 

Всього по роках:        71,4 73,6 73,6 73,6  

Всього за 

напрямом: 

       292,2  
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Напрям 10. Матеріально-технічне забезпечення 

 
№ 

з/п  

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання)  

Перелік заходів 

Програми  

Строк виконання 

заходу  

Виконавці  Джерела 

фінансу-

вання  

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень,  

у тому числі:  

Очікуваний 

результат  

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік  

2019 

рік 

2020 

рік 

 

10.1 Модернізац

ія 

матеріально

-технічного 

забезпеченн

я 

навчальних 

закладів 

 

 

Оснащення 

навчальних 

закладів району 

сучасним 

обладнанням 

(засобами 

навчання, 

навчально-

комп’ютерними 

комплексами та 

мультимедійною 

технікою)  

+ + + + Департамент 

освіти і науки, 

відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініст

рації  

Державний 

(освітня 

субвенція), 

обласний, 

районний 

бюджети 

456,7 - - - Забезпечення 
закладів освіти 
комп’ютерною 
технікою: 
Забезпечення 
навчальних 
закладів 
мультимедійною 
технікою, 

інтерактивними 

дошками 

Підключення  

навчальних 

закладів до 

високошвидкісно

ї мережі Інтернет  

 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміністра

ції 

Районний 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 - 

 

Підключення  

всіх 

навчальних 

закладів до 

високошвидкісної 

мережі Інтернет  

Введення ставок 

інженера 

електроніка в 

загальноосвітні 

навчальні 

заклади 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміністра

ції 

Районний 

бюджет 

31,2 101,6 101,6 101,6 Моніторинг та 

забезпечення 

роботи 

комп’ютерної, та 

мультимедійної 

техніки в ЗНЗ. 
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Оновлення у ЗНЗ 

меблів для 

навчальних 

кабінетів, меблів 

для їдалень, 

бібліотек, 

придбання 

спортивного 

інвентарю та 

меблів для 

дошкільних 

навчальних 

закладів 

+ + + + Департамент 

освіти і науки, 

відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініст

рації  

Державний 

(освітня 

субвенція), 

обласний, 

районний 

бюджети 

    Забезпечення 

закладів освіти 

на 90% 

меблями, 

придбання 

спортивного 

інвентарю, 

меблів для 

їдалень, 

бібліотек, тощо 

Проведення 

ремонту та 

оновлення 

комп’ютерної 

техніки 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміністра

ції 

Районний 

бюджет, інші 

джерела 

власних 

надходжень 

5,0 5,0 5,0 5,0 Проведення  

ремонту 

комп’ютерної 

техніки 

Забезпечення 

сучасним 

технологічним 

обладнанням 

харчоблоків 

навчальних 

закладів 

+ + + + Департамент 

освіти і науки, 

відділ освіти 

Богуславської 

райдержадмініст

рації  

Державний 

(освітня 

субвенція), 

обласний, 

районний 

бюджети 

    Забезпечення 

харчоблоків 

закладів освіти  

сучасним 

технологічним 

обладнанням 

Залучення 

спонсорських 

коштів для 

розвитку  

матеріально-

технічної бази 

навчальних 

закладів області 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміністра

ції  

Інші 

джерела 

власних 

надходжень  

    Зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

навчальних 

закладів області 



 

62 

 

 

10.2 Оновлення  

матеріально

-технічної 

бази 

освітніх 

закладів 

району. 

 

 

Проведення 

будівельно-

технічної 

документації, 

завершення 

оформлення 

Державних актів 

на право 

користування 

земельними 

ділянками 

кожного 

навчального 

закладу 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміністра

ції 

Районний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

чинним 

законодавств

ом 

100,0 100,0 100,0 100,0 Впорядкування 

документації на 

право 

постійного 

користування 

земельними 

ділянками 

  Проведення 

технічного 

аналізу стану 

приміщень 

навчально-

виховних та 

позашкільних 

закладів 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміністра

ції 

Районний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

чинним 

законодавств

ом 

70,0 70,0 70,0 70,0 Забезпечення 

відповідно до 

сучасних 

санітарно-

гігієнічних та 

інженерно-

технічних 

вимог 

безпечних та 

комфортних 

умов навчання 

та 

життєдіяльності 

в навчальних 

закладах освіти 

  Проведення 

планових 

ремонтних робіт 

фасадів, 

+ + + + Департамент 

освіти і науки, 

відділ освіти 

Богуславської 

Державний 

(освітня 

субвенція), 

обласний, 

200,0    Забезпечення 

відповідно до 

сучасних 

санітарно-
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покрівель, систем 

опалення 

навчальних 

закладів 

райдержадмініст

рації  

районний 

бюджети 

гігієнічних та 

інженерно-

технічних 

вимог 

безпечних та 

комфортних 

умов навчання 

та 

життєдіяльності 

в навчальних 

закладах освіти 

  Передбачення 

коштів на 

забезпечення 

шкільних автобусів 

необхідними 

запчастинами та 

горючо-

мастильними 

матеріалами 

+ + +       + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміністра

ції 

Районний 

бюджет 

200,0 

 

 

 

 

 

400,0 

200,0 

 

 

 

 

 

400,0 

200,0 

 

 

 

 

 

400,0 

200,0 

 

 

 

 

 

400,0 

Забезпечення 

підвезенням 

учнів та 

педагогів 

підвезенням до 

місця навчання 

та в 

зворотньому 

напрямку 

  Здійснення заходів 

щодо 

енергозбереження 

(заміна вікон, 

покрівель, дверей, 

утеплення 

фасадів), 

встановлення 

теплових 

лічильників,  

встановлення 

програмного 

забезпечення на 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміністра

ції 

Районний 

бюджет 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

  Забезпечення 

відповідно до 

сучасних 

санітарно-

гігієнічних 

вимог 

безпечних та 

комфортних 

умов навчання 

та 

життєдіяльності 

в навчальних 

закладах освіти 
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вузлах обліку для 

дистанційного 

зчитування 

показників 

споживання 

паливно-

енергетичних 

ресурсів 

100,0 100,0 

  Здійснення заходів 

щодо переведення 

котелень 

навчальних 

закладів на 

альтернативні види 

палива 

+ + +  Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміністра

ції 

Районний 

бюджет 

    Економія 

коштів 

районного 

бюджету 

  Моніторинг та 

ремонт водних та 

каналізаційних 

систем навчальних 

закладів 

+ + + + Відділ освіти 

Богуславської 

райдержадміністра

ції 

Районний 

бюджет 

100,0 100,0   Забезпечення 

відповідно до 

сучасних 

санітарно-

гігієнічних 

вимог 

безпечних та 

комфортних 

умов навчання 

та 

життєдіяльності 

в навчальних 

закладах освіти 

Всього по роках:        2272,9 1686,6 886,6 876,6  

Всього за 

напрямом: 

 
      5722,7  

Всього за 

програмою по 

 
      11 483,0 9847,7 9554,

2 

9704,2  
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роках: 

Всього за 

напрямами 

Програми 

 

    
  40 589,1  

 


