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Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», на 
виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації 
від 06.06.2018 № 348 «Про заходи щодо підготовки та організованого 

початку 2018/2019 навчального року в Київській області» та з метою 
забезпечення організованого початку 2018/2019 навчального року у 

Броварському районі розроблені заходи щодо підготовки та організованого 
початку 2018/2019 навчального року у навчальних закладах району 

(розпорядження Броварської районної державної адміністрації від 14.05.2018 
року № 479 «Про заходи щодо організованого початку 2018-2019 

навчального року в освітніх закладах району». 
Станом на 23.08.2018 року у Броварському районі визначено рівень 

спроможності діючої освітньої мережі щодо забезпечення потреб населення в 
дошкільній, загальній середній, позашкільній освіті. Проводиться робота 

щодо оптимізації мережі навчальних закладів відповідно до освітніх потреб з 
визначенням джерел їх фінансування. 

 
Загальна характеристика освітньої системи Броварського району 
 

За підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року у 
Броварському району проживало 77,7 тис. осіб. З них 74,9 тис. осіб (96,4%) - 

українці, 2,2 тис. осіб (2,8%) - росіяни, 0,2 тис. осіб (0,3%) - білоруси.  
За даними управління статистики у Броварському районі протягом 

останніх років:  

Показники, за роками 2014 2015 2016* 2017 
Кількість дітей віком 0-6 років  6759 6097 5281 4984 

Кількість дітей віком 6-18 років  8569 8581 7960 8330 

Кількість дітей віком 0-18 років  15328 14768 12765 13314 

     

Кількість закладів дошкільної освіти  26 26 21 22 

у них навчається, вихованців 2672 2701 2186 2291 

     

Кількість закладів загальної середньої освіти  25 25 21 22 

у них, учнів 7890 8214 7637 7605 

     

Кількість закладів позашкільної освіти  2 2 2 2 

у них навчається, учнів та вихованців 1971 2964 2981 2900 

     

 
*- у 2016 році внаслідок утворення Калитянської об’єднаної 

територіальної громади зі складу Броварського району до неї відійшло 5 
закладів освіти. 
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Мережа закладів освіти Броварсьеого району 
  2014 2015 2016 КОТГ* 2017 ВДОТГ* 2018 

ЗДО 16 16 14 -2 15 -5 11 

ЗЗСО І-ІІ с. 1 1 - - - - - 

НВК, НВО І-ІІ ст.  1 1 1   1   1 

ЗЗСО І-ІІІ ст. 13 13 11 -1 11 -3 9 

НВК, НВО І-ІІІ ст.  9 9 6 -3 6 -2 3 

ОНЗ      1   1   1 

філій ОНЗ      1   1   1 

Вечірні ЗЗСО  1 1 1   1   1 

 41 41 35 -6 36 -10 27 

        

ЗДО+НВК+НВО  26 26 21 -5 22 -7 15 

ЗЗСО 25 25 21 -4 21 -5 16 

 
КОТГ* - Калитянська об'єднана територіальна громада  

ВДОТГ* - Великодимерська об'єднана територіальна громада  

 

 
З метою забезпечення належної підготовки навчально-виховних 

закладів району до роботи в новому 2018-2019 навчальному році та осінньо-
зимовому періоді, відділом освіти виконано першочергові завдання. 
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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 р. № 385 та 

Стратегією розвитку 
Київської області на період 

до 2020 року визначено 
основні завдання 

модернізації системи освіти і 
передбачено розбудову 
мережі дошкільних 

навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, 
забезпечення доступності освітніх послуг, зокрема в сільській місцевості, 

шляхом будівництва реконструкцій та капітального ремонту нових дитячих 
садків та збільшення відсотка дітей, які відвідують заклади дошкільної 

освіти.  
В районі проживає 3515 дітей віком від 0 до 6-ти років. Мережа 

закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО) району охоплює 11 закладів 
дошкільної освіти комунальної форми власності, 1 навчально-виховне 

об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 
заклад», 2 навчально-виховних комплекси «загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад», 1 навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», в яких 
виховується 1688 дітей дошкільного віку.  

Існуюча мережа дошкільних навчальних закладів складається із закладів 
загальнорозвиваючого типу. В районі немає дошкільних навчальних закладів, 

які б перебували в державному реєстрі і не використовувались за 
призначенням. Немає також приміщень дошкільних закладів, зданих в 

оренду. 
За період 2016-2018 років у Броварському районі створено 250 

додаткових місць для здобуття дошкільної освіти. Зокрема, розпочато роботу 
новоствореного закладу дошкільної освіти «Барвінок» Великодимерської 

селищної ради (2017 рік, 110 місць), розпочато роботу новоствореного 
закладу дошкільної освіти «Академія дитинства» Зазимської селищної ради 

(2018 рік, 110 місць), відкрито нову групу чисельністю 30 осіб у 
дошкільному закладі освіти «Десняночка» Пухівської сільської ради (2016 

рік). 

Комунальні 
ЗДО; 11; 

73%

НВО; 1; 7%

НВК (ЗДО-

ЗЗСО І-ІІ ст); 
1; 7%

НВК (ЗДО-
ЗЗСО І-ІІІ ст); 

2; 13%

Мережа ЗДО

Комунальні ЗДО НВО

НВК (ЗДО-ЗЗСО І-ІІ ст) НВК (ЗДО-ЗЗСО І-ІІІ ст)
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Незважаючи на значну позитивну динаміку в цілому по району, в деяких 
населених пунктах поки що потреба в дошкільній освіті не задовольняється в 

повній мірі. Це пояснюється відголосками руйнації дошкільної освіти в 90-ті 
роки та покращенням демографічної ситуації останнім часом. 

Дошкільні заклади району працюють з середньою наповнюваністю          

138 дітей на 100 місць. Найбільш перевантажені дошкільні заклади в смт 
Калинівка (145 дітей на 100 місць), с.Требухів (168 дітей на 100 місць), 

с.Княжичі (177 дітей на 100 місць), с.Богданівка (146 дітей на 100 місць). 
Черга на влаштування дітей у дошкільні заклади ведеться завідувачами 

закладів по кожному населеному пункту окремо. Поступово впроваджується 
електронна система обліку дітей через систему ІСУО. 

Із числа дітей старшого дошкільного віку у дошкільних навчальних 
закладах району освіту здобуває 95,5%. 

Колективами дошкільних закладів проводиться велика робота по 
створенню сучасного розвивального середовища, надається велика увага 

естетичному оформленню територій та інтер’єрів приміщень. 
Значно покращилась останнім часом навчально-матеріальна база 

фізкультурно-оздоровчої роботи. В багатьох дошкільних закладах 
встановлені сучасні спортивно-ігрові комплекси, доповнене обладнання 
фізкультурних майданчиків, спортивне обладнання для занять фізкультурою 

в приміщенні. 
Стан матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічний 

стан дошкільних закладів відповідає нормативним вимогам. Рівень 
укомплектованості меблями та обладнанням, в основному, відповідає 

Типовому переліку обов’язкового обладнання, навчальних посібників та 
іграшок у дошкільних навчальних закладах (87%). 

Рівень інформатизації та комп’ютеризації закладів дошкільної освіти 
району – задовільний. Окремі заклади дошкільної освіти потребують 

оновлення комп’ютерної та оргтехніки. Всі ЗДО мають підключення до 
мережі Інтернет.  

Кадрами ЗДО в основному забезпечені. Навчально-виховний процес у 
дошкільних закладах Броварського району забезпечують 167 педагогічних 
працівників, із яких 15 мають вищу кваліфікаційну категорію, 14 першу 

категорія, 19 працівників мають другу кваліфікаційну категорію, 2 вихователі 
мають звання «вихователь-методист», 3 вихователі – «старший вихователь». 

Працює у дошкільних навчальних закладах 97 вихователів, 7 інструкторів з 
фізкультури, 2 вчителі-логопеди, 7 музичних керівників. У штатні розписи 

дошкільних закладів введені посади психологів. Для покращення стану 
забезпечення дошкільних закладів спеціалістами-фахівцями, проводиться 

робота щодо підтримки працюючих педагогів у напрямку здобуття вищої 
освіти. 

Всі заклади дошкільної освіти забезпечують якість дошкільної освіти 
на рівні Державного стандарту дошкільної освіти (Базового компоненту 

дошкільної освіти) та реалізовують освітні програми «Впевнений старт», 
«Українське дошкілля» та інші парціальні програми. 
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В методичних кабінетах дошкільних закладів створені значні банки 
даних сучасних та актуальних педагогічних технологій минулого. 

У дошкільних закладах проводиться гурткова робота як додаткова 
форма освітнього процесу, крім того, у 2-х дошкільних закладах працюють 
гуртки художньо-естетичного напрямку від районного Центру дитячої та 

юнацької творчості. 
Проводиться дослідно-експериментальна робота по використанню в 

роботі з дітьми дошкільного віку медико-педагогічної технології 
«ПіснеЗнайко» (ДНЗ «Сонячний» Літківської сільської ради). 

Організація харчування у ЗДО проводиться відповідно до вимог 
чинного законодавства України. Пільгові умови оплати харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах для багатодітних, малозабезпечених сімей 
та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за 

рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого 
бюджету.   

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади 
забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей із сімей, які отримують 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, які навчаються у 
державних і комунальних дошкільних навчальних закладах. Середня вартість 

одного дня харчування становить 43,66 грн. Норми харчування виконуються 
на 98%. 
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Загальна середня освіта  
 

Національною стратегією розвитку освіти на 2012-2021 роки 
передбачено створення умов для диференціації навчання, посилення 
професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення 

профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів 
відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей. Одним з 

важливих завдань реалізації державної політики в галузі освіти є 
впровадження національної Концепції «Нова українська школа» та перехід 

на новий зміст та терміни навчання (12 років). 
Найважливішим завданням освітньої галузі району на сьогодні є 

надання якісних освітніх послуг, яке можливо забезпечити тільки з умовою 
достатнього фінансування та належного матеріально-технічного і 

висококваліфікованого кадрового забезпечення.  
Загальна середня освіта у Броварському районі представлена 15 

закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності: школи I-
ІІІ ступенів - 9, навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» - 1, навчально-виховних 
комплексів «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» - 2, навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» - 1, опорних закладів освіти – 1 (з 
філією) та районна вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання 

- 1. Шкіл, які навчаються у другу зміну немає. Також функціонує дитячий 
будинок «Надія», де виховується та проживає 18 дітей соціально-захищеної 

категорії. 
Навчання українською мовою проводиться у всіх закладах. Пониження 

ступеня навчальних закладів не проводилось. Шкіл, які навчаються у другу 
зміну немає. 

Проводиться організований набір учнів до 1-х і 10-х класів, 
забезпечується раціональне та ефективне комплектування всіх класів 

закладів загальної середньої освіти. За попередніми даними планується до  
1-го класу зарахувати 645 учнів, до 10-го – 285 учнів. Усього, за попередніми 
даними, з 01.09.2018 року приступить до навчання 5475 дітей. 

 



9 

На початок 2017-2018 
навчального року до 

загальноосвітніх навчальних 
закладів району зараховано 
7605 учнів,  з них 306 осіб є 

учнями Броварської районної 
вечірньої загальноосвітньої 

школи ІІ-ІІІ ступенів із заочною 
формою навчання. У звязку з 

проведенням адміністративно-
територіальної реформи у 

Броварському районі, 
утворенням Великодимерської 

об’єднаної територіальної 
громади, до неї відійшли п’ять 

закладів загальної середньої 
освіти та три заклади 

дошкільної освіти. Станом на 
червень 2018 року кількість осіб 
які здобувають освіту у 

закладах загальної середньої 
освіти Броварському районі 

становить – 5139 осіб.  
Середня наповнюваність 

класів у навчальних закладах 
району становить 21 учень. Найбільша наповнюваність класів учнями у 

Княжицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів – 25,4 учнів, а найменша - у 
Світильнянському НВК – 8,6 учнів та Рожнівському НВК – 9,4 учні. 

Мережа закладів загальної середньої освіти у 2018 році дещо 
зменшилась у звязку з відокремленням об’єднаних територіальних громад 

(ОТГ). Так, при створенні Калитянської ОТГ у 2016 році, зі складу 
Броварсмького району до неї відійшло 6 закладів освіти (2 ЗДО, 1 ЗЗСО та 3 
НВК у населених пунктах смт. Калита, смт. Семиполки, с. Мокрець та с. 

Заворичі), при створенні Великодимерської ОТГ у 2017 році, до неї відійшло 
8 закладів освіти (3 ЗДО, 3 ЗЗСО, 1 НВО та 1 НВК у населених пунктах с. 

Бобрик, Рудня, Шевченкове, Тарасівка, В.Димерка). 
Аналіз освітньої діяльності району спонукає обговорити та прийняти 

рішення про доцільність функціонування окремих ступенів навчальних 
закладів, якістю надання у них освітніх послуг неповнолітнім. Саме тому за 

вимогою часу виникає потреба оптимізації мережі навчальних закладів з 
урахуванням демографічних і економічних реалій. Сьогодні ж мова йде про 

оптимізацію мережі навчальних закладів, мета якої не в тому, щоб перекрити 
дітям доступ до отримання знань, а насамперед у тому, щоб дати школярам 

належні умови для навчання.  
Маленькі школи – це не лише показник низької якості освіти, а й 

висока собівартість утримання вихованців. Наприклад, у Рожнівському НВК 

І-ІІІ 
ступеня; 

9; 57%

ОНЗ; 1; 6%

філії ОНЗ; 
1; 6%

НВО; 1; 
6%

НВК (ЗДО-
ЗЗСО І-ІІІ 

ст); 2; 13%

НВК (ЗДО-
ЗЗСО І-ІІ 

ст); 1; 6%

Вечірня 
школа (ІІ-
ІІІ ст); 1; 

6%

Мережа ЗЗСО

І-ІІІ ступеня ОНЗ

філії ОНЗ НВО

НВК (ЗДО-ЗЗСО І-ІІІ ст) НВК (ЗДО-ЗЗСО І-ІІ ст)

Вечірня школа (ІІ-ІІІ ст)
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витрати на навчання одного вихованця склали 24 361,90 грн., у 
Світильнянському НВК – 23 419,40 грн., (для порівняння Княжицька ЗОШ І-

ІІІ ст. – 8 556,99 грн.) тоді як Міністерство фінансів України на утримання 1 
вихованця виділяє близько 9 096,1 грн. Причиною цього є низька 
наповнюваність класів і необхідність утримувати матеріально-технічну та 

викладацьку базу малочисельних шкіл.  
Ефективним шляхом вирішення цієї проблеми є оптимізація освітньої 

галузі, тобто укрупнення навчальних закладів, що сприятиме удосконаленню 
освітнього процесу, підвищенню ефективності та якості надання освітніх 

послуг.  
У 2016/2017 навчальному році у Броварському районі створено 

опорний навчальний заклад «Гоголівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» до складу якого входить філія («Гоголівська філія  Гоголівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів»). У опорному закладі навчається 520 
учнів, в тому числі 120 - у філії. Для підвезення 83 учнів використовується 2 

шкільні автобуси. 
З метою оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів 

району, кооперації їх для більш ефективного використання матеріально -
технічних ресурсів і забезпечення доступності до якісної освіти, відповідно 
до Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.08.2010 року №777, Розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про схвалення методичних рекомендацій щодо 

складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації 
мережі загальноосвітніх навчальних закладів», збільшується кількість шкіл, 

реорганізованих у навчально-виховні комплекси (об'єднання), які працюють 
у складі «загальноосвітня школа–дошкільний навчальний заклад».  

Для довгострокового планування розвитку Броварського району, 
формування системи навчальних закладів, необхідної для надання 

високоякісних освітніх послуг кожній дитині, з урахуванням ефективного 
використання наявних ресурсів, відділ освіти Броварської районної 

державної адміністрації на сьогодні працює над оновленням Плану створення 
освітніх округів та модернізацією мережі навчальних закладів Броварського 
району на 2018-2019 роки. 

Заплановано у 2018 році утворити навчально-виховні об'єднання на 
базі Пухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Калинівської ЗОШ І-ІІІ  ступенів а в 

2019 році утворити навчально-виховні об'єднання на базі Требухівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. 

Так, у 2018-2019 роках передбачається призупинення функціонування 
школи ІІІ ступеня у Світильнянському НВК, призупинено набір до 11-х 

класів Пухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Погребській ЗОШ І-ІІІ ступенів.  
Безумовно, питання реорганізації малочисельних шкіл – дуже болюче. 

Право ж ухвалювати рішення щодо реорганізації навчальних закладів 
належить органу місцевого самоврядування, але сподіваємося, що 

територіальними громадами буде зроблений правильний крок, який 
сприятиме удосконаленню освітнього процесу, підвищенню ефективності та 

якості надання освітніх послуг, раціонального використання бюджетних 
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коштів. Учні старшої школи отримуватимуть знання у добре обладнаних 
базових школах з належним освітнім потенціалом, до яких 

здійснюватиметься підвіз спеціальним автотранспортом.  
Важливим є питанням і розширення мережі закладів освіти нового типу 

(гімназії, ліцеї, спеціалізовані школи), оскільки в районі на сьогодні не 

створено жодного закладу нового типу. Відділ освіти працює над 
модернізацією закладів освіти, у тому числі, приведення у відповідність їх 

структури згідно вимог нового Закону України «Про освіту» (у складі школи 
І ступеня (1-4 класи), гімназії (5-9 класи) та ліцею (10-12 класи). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



12 

Кадрове забезпечення 
 

Відділом освіти здійснюється відповідна робота по забезпеченню 
навчальних закладів педагогічними кадрами. На сьогоднішній день у 
загальноосвітніх навчальних закладах Броварського району працює 484 

педагогічних працівників, з них 93 пройшли підвищення кваліфікації у 
поточному навчальному році, серед них мають вищу кваліфікаційну 

категорію - 248, першу кваліфікаційну категорію – 65, другу кваліфікаційну 
категорію – 46, спеціалістів – 125, мають педагогічне звання «старший 

учитель» - 125 педагогічні працівники, «учитель-методист» - 27.  
Суттєвою проблемою залишається значний дефіцит вчителів 

інформатики, математики та початкових класів. Необхідно приділити увагу 
забезпеченню навчальних закладів молодими спеціалістами та надання їм 

житла. Кількість педагогічних працівників, які мають стаж педагогічної 
діяльності до 3-х років, складає лише 7,6%. 

Відповідно до листа МОН України від 13.10.2017 №1/9-554 «Щодо 
нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту» з переліку 

повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування в галузі середньої освіти, визначеного у ч. 3 ст. 37 Закону 
України «Про загальну середню освіту», виключено повноваження щодо 

здійснення добору, призначення на посаду та звільнення з посади 
педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів державних і 

комунальних загальноосвітніх навчальних закладів.  
Разом з тим, згідно з ч. 2 

ст. 26  Закону України «Про 
загальну середню освіту», 

заступник керівника, педагогічні 
та інші працівники закладу 

загальної середньої освіти 
призначаються на посади та 

звільняються з посад керівником 
цього закладу. Керівник закладу 
загальної середньої освіти має 

право оголосити конкурс на 
вакантну посаду. 

Таким чином, з моменту 
набуття чинності Закону 

України «Про освіту» всі 
питання прийняття та звільнення 

з роботи працівників, а також усі 
інші питання, що виникають із 

трудових відносин, вирішує 
керівник закладу освіти 

відповідно до трудового законодавства. 
З метою задоволення професійних потреб освітян та з урахуванням 

специфіки функціонування регіональної освітньої системи й особливостей 

Вища 
категорія; 
248; 51%І 

категорія; 
65; 13%

ІІ 
категорія; 

46; 10%

Спеціаліст
; 125; 26%

Якісний склад 
педагогічних кадрів

Вища категорія І категорія

ІІ категорія Спеціаліст
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тарифікаційного навантаження педагогічних працівників, відділ освіти 
Броварської РДА спільно з Комунальним вищим навчальним закладом 

Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» забезпечує щорічне 
навчання та курсову перепідготовку на різноманітних курсах підвищення 
кваліфікації. Однак, залишається невирішеним питання оплати відряджень 

педагогічних працівників, які проходять курсову перепідготовку, при тому, 
що відділом освіти Броварської РДА неодноразово порушувалось клопотання 

перед районною радою щодо виділення коштів на відрядження. 
З метою реалізації Концепції НУШ, нового Державного стандарту, 

підвищення якості надання освітніх послуг закладами загальної середньої 
освіти, здійснюються відповідні заходи: 

27 вчителів, які будуть працювати в перших класах, пройшли курси на 
платформі Едера під керівництвом тренерів.  

Учителі беруть участь у семінарах, тренінгах, вебінарах. 
Впроваджуються в закладах освіти новітні технології та методики в 4-х 

класах. 
На базі ОНЗ Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, філії ОНЗ Гоголівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, Княжицької ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснюється дослідно-
експериментальна робота регіонального рівня «Розроблення та апробація 
навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації 

проекту Державного стандарту початкової загальної освіти». 
На сьогодні коштів на виплату заробітної плати вистачає в повному 

обсязі. Виплата відпускних проводилась однією сумою за 56 днів. Виплата 
щорічної матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам 

у 2018 році виплачено у розмірі 100% посадового окладу.  
Забезпечується медичний супровід учасників навчально-виховного 

процесу. Всі навчальні заклади району 100% забезпечені медичними 
працівниками. Забезпечено проходження медичного огляду педагогічними 

працівниками, учнями навчальних закладів району відповідно до  чинного 
законодавства України. Працівники навчальних закладів відповідно графіків, 

затверджених головним лікарем Броварської ЦРЛ, завершують проходження 
обов’язкових щорічних медичних оглядів. На проходження медоглядів з 
районного бюджету виділено 76200 грн. 
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Допрофільне навчання та профільна освіта 
 

Важливою складовою проекту «Обдарована дитина» є допрофільна 
підготовка учнів 8-9 класів шляхом поглибленого вивчення предметів, 
введення курсів за вибором, профільної орієнтації, інформаційної роботи, 

тощо.  
У 2018/2019 н.р. поглиблене вивчення предметів заплановано у 8-9х 

класах 10-ти закладів освіти (всього - 20 класів): 
8 клас – 13 (українська мова - 4 класи, історія України - 2, англійська 

мова – 2, біологія – 3, хімія – 1, математика – 1); 
9 клас – 7 (українська мова - 2 класи, англійська мова – 2, біологія – 2, 

географія – 1). 
Вивчення предметів на профільному рівні у 2018/2019 н.р. 

заплановано в усіх 10-х класах закладів освіти району та продовження 
вивчення в 11 класах 4-х закладів.  

Для забезпечення викладання предметів інваріантної частини 
навчальних планів на належному рівні у загальноосвітніх закладах 

Броварського району функціонують предметні кабінети: математики, фізики, 
хімії, біології, географії, історії, української мови та літератури, інших мов та 
літератур,  іноземної мови, Захисту Вітчизни. На виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України від 29.01.2015 №63 «Про затвердження 
Плану заходів МОН з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України та Коаліційної угоди», з метою поступового переходу на 12-річний 
термін здобуття середньої освіти та якісного викладання профільних 

навчальних предметів є додаткова потреба у забезпеченні навчальних 
закладів предметними кабінетами (3-х навчальних комп’ютерних комплексів 

(700 тис. грн.) та 5 навчальних кабінетів природничо-математичного циклу (1 
млн. грн.). 

Розглядається перспектива створення Требухівського НВО «ЗЗСО-
МАН» (направлено лист на сільську раду, розглядаються зміни до статуту та 

штатного розпису закладу). 
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Інноваційна та дослідно-експериментальна робота 
 

Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність у 
навчальних закладах Броварського району впроваджується відповідно до 
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 
№ 522, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 30.11.2012 №1352, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 18.12.2012 за № 2111/22423, наказу департаменту освіти і науки 

Київської обласної державної адміністрації від 30.08.2013 р. № 280 «Про 
організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи та 

інноваційної діяльності в навчальних закладах Київської області» та наказів 
відділу освіти Броварської районної державної адміністрації, відповідних 

наказів закладів освіти про організацію і підсумки дослідно-
експериментальної роботи й інноваційної діяльності. 

Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність у районі 
здійснюється з метою обґрунтованого та послідовного запровадження 

науково-педагогічних технологій, раціональних і ефективних підходів до 
організації інноваційної діяльності у сфері освіти, формування відкритої 
інформаційно-аналітичної бази інновацій.  

Спостерігається позитивна динаміка кількості напрямів за якими 
реалізується дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність у 

районі.  
У дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського і регіонального 

рівнів беруть участь 5 закладів загальної середньої освіти (Русанівський 
НВК, ОНЗ Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ступенів та Гоголівська філія, Зазимський 

заклад загальної середньої освіти, Княжицька ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Світильнянський НВК). У інноваційній діяльності беруть участь 11 закладів 

освіти району. 
Для реалізації проектів дослідно-експериментальної роботи відділом 

освіти Броварської райдержадміністрації  придбано технічне обладнання: 
- «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart 

Kids)» (ОНЗ Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ступенів на 175 тис. грн); 

- «Розроблення та апробація навчально-методичного забезпечення 
початкової освіти в умовах реалізації проекту Державного стандарту 

початкової загальної освіти» (ОНЗ Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ступенів та 
Княжицька ЗОШ І-ІІІ ступенів).  

Укладено угоду про співпрацю із Національним педагогічним 
університетом імені М. П. Драгоманова. 

Затверджено рішенням сесії порядок призначення та виплати стипендій 
учням – переможцям та призерам предметних олімпіад, конкурсів, змагань, 

фестивалів.  
Виділено кошти на придбання обладнання для дослідно-

експериментальної роботи за освітнім проектом «Технологія навчання учнів 
початкової школи «Розумники» (Smart Kids)» та розпочато тендерну 

процедуру  для 1-го класу Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 360 тис. грн.. 
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Завезено до відділу освіти та затверджено план розподілу ігрових 
наборів Six Bricks та LEGO Play Box між закладами загальної середньої 

освіти Броварського району. 
Дослідно-експериментальна робота регіонального рівня у навчальних 

закладах Броварського району реалізувалася з тем: 

1. «Апробація медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту і 
здоров'я» («ПіснеЗнайка»): Гоголівська, Богданівська, Княжицька, Погребська 

загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів (Накази головного управління освіти і 
науки Київської облдержадміністрації від 01.03.2010 №46, від 09.07.2010 

№217а, від 22.06.2011 №235, від 10.07.2012 №216, наказ департаменту освіти і 
науки КОДА від 06.08.2013 №245).  

2. «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового розвитку шляхом запровадження їх 

інклюзивного навчання» (Літківська, Богданівська, Калинівська, Калитянська 
ЗОШ І-ІІІ ст.). 

3. «Навчання педагогічних та управлінських кадрів використанню 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі» 

(програма Intel® «Навчання для майбутнього») - 11 ЗНЗ. Тренінги за 
програмою здійснюється у загальноосвітніх закладах району з 2005 року, за 
цей період проведено навчання для 265 вчителів (40 % від загальної кількості 

педагогічних працівників).  
4. «Превентивне виховання учнів в умовах здоров`язберігаючого 

навчально-виховного простору» Калинівська ЗОШ I-IIIст. 
На рівні навчальних закладів: 

1.  «Формування самоосвітньої компетентності учнів у навчально–
виховному процесі вальдорфської школи» (ДНЗ «Ромашка» Требухівської 

с/р) 
2. Програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед 

молоді України щодо здорового способу життя» (Калинівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів) 

3. Програма превентивного виховання «Майбутнє починається 
сьогодні» (міжнародний шкільний проект) 4 заклади 

4. Проект «Попередження насильства над дітьми в школі» 

(Всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум України» за 
підтримки організації «Save the Children» (Sweden) (Калинівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів). 
5. Українсько-польський освітній проект «Лідери освітніх ініціатив» 

(Літківська ЗОШ І-ІІІ ст.). 
6. Система розвивального навчання Ельконіна-Давидова - 3 заклади. 

7. «Еколого-оздоровча робота з дітьми в дошкільному навчальному 
закладі» (ДНЗ «Вишенька» Княжицької с/р.). 

8. «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми в умовах 
дошкільного навчального закладу» (ДНЗ «Сонечко» Калинівської с/р.) 

9. Економічна освіта як засіб формування соціально-адаптивної 
особистості" (Русанівський НВК) 
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10. Організація навчально–виховного процесу в сільській школі І-ІІІ 
ступенів «Школа родина» (Зазимський НВК, Літківська ЗОШ І-ІІІст.). 

Зміст діяльності по впровадженню дослідно-експериментальної роботи 
та інноваційної діяльності в ЗНЗ відображено в перспективних та річних 
планах роботи навчальних закладів, висвітлюється на сайтах навчальних 

закладів та відділу освіти.  
Результати інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи 

освітніх закладів і творчі напрацювання педагогічних працівників 
презентуються на веб-порталі КЗ КОР Академії неперервної освіти «Мій 

кращий урок», у фахових періодичних виданнях, а саме: «Початкова освіта», 
газетах видавництва «Шкільний світ».  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



18 

Нова українська школа 
 

Особливу увагу відділ освіти приділяє підготовці вчителів, які 
починають працювати за новими Державними стандартами в рамках 
реалізації Концепції «Нова українська школа». Районним методичним 

кабінетом затверджено Програми  підготовки вчителів до реалізації нових 
навчальних програм і Державних стандартів початкової загальної освіти, 

якими передбачені різні форми методичної роботи, використання 
інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення 

особистісного, соціального та інтелектуального розвитку учителя й учня. 
Відповідно до нової редакції Державного стандарту початкової загальної 

освіти, з метою підготовки вчителів початкових класів до оновленого змісту 
початкової освіти в умовах реалізації нових навчальних програм протягом 

лютого-березня 2018 року при відділі освіти 28 учителів пройшли підготовку 
до викладання за новими навчальними програмами. З метою оперативного 

висвітлення нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення 
впровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти,  

ознайомлення з матеріалами щодо організації навчально-виховного процесу на 
сайті відділу освіти створено рубрику «Впровадження нових Державних 
стандартів». Питання підготовки навчальних закладів району до роботи за 

новим змістом школи І ступеня висвітлювалося в районній газеті «Нове 
життя», на сайті відділу освіти (сторінка початкової освіти). 

У закладах освіти  створено сприятливе середовище для адаптації 
шестирічної дитини до систематичного шкільного життя. Обладнання 

класних та ігрових кімнат, кімнат для відпочинку (сну), спортивні та ігрові 
майданчики відповідають віковим особливостям дітей, санітарно-гігієнічним 

та навчально-методичним вимогам. 
Приміщення дитячих навчальних закладів, де навчаються і перебувають 

шестирічні першокласники, постійно наповнюються необхідним 
обладнанням, меблями, спортивним інвентарем. Так, протягом останніх 

трьох років для шкіл були придбані нові меблі, закуплені комплекти 
антисколіозних парт. 

Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України № 283 від  

23 березня 2018 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
організації освітнього простору Нової української школи» оновлюється 

матеріально-технічна і навчально-методична база кабінетів, у яких 
навчатимуться першокласники. 

Відповідно до рішення сесії Київської обласної ради «Про внесення 
змін до рішення Київської обласної ради від 14.12.2017 № 393-19-УІІ «Про 

обласний бюджет Київської області на 2018 рік» від 27 квітня 2018 року № 
428-21-УІІ на Броварський район виділено кошти для забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»:  
- для проведення видатків на підготовку тренерів-педагогів, 

підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів 
перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках, асистентів вчителів 

закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим 
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навчанням, заступників директорів закладів загальної середньої освіти з 
навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах, 

вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 
навчальному році, вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в 
яких діти навчаються мовами національних меншин в сумі 40,550 тис.грн; 

- закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що 
навчаються за новими методиками відповідно до Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2029 року – 500,860 тис.грн 

- закупівлю сучасних меблів  для початкових класів – 519,060 
тис.грн; 

- закупівлю комп’ютерного обладнання, відповідного 
мультимедійного контенту для початкових класів  - 218,130 тис.грн. 

Рішенням сесії Броварської районної ради № 553 - 41 позач. - VIІ  від 
17.05.2018 року «Про внесення змін до рішення сесії районної ради  VІI 

скликання від 21 грудня 2017 року № 468-35 позач.-VІI «Про районний 
бюджет Броварського району на 2018 рік» та додатків до нього»  виділено 

кошти на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» з районного бюджету 130,0 тис.грн та 
рішенням сесії Броварської районної ради № 555 - 42 - VIІ  від 14.06.2018 

року «Про внесення змін до рішення сесії районної ради  VІI скликання від 
21 грудня 2017 року № 468-35 позач.-VІI «Про районний бюджет 

Броварського району на 2018 рік» та додатків до нього»   виділено 387,940 
тис.грн. 

За  кошти  субвенції  та  співфінансування  з  місцевих бюджетів, за  
процедурами публічних закупівель (через систему «Прозорро»), для закладів 

освіти Броварського району здійснюється  закупівля  дидактичних  
матеріалів, сучасних  меблів  і  комп’ютерного обладнання. Заплановано 

придбати: 

  

Ціна 

компл., 

орієнтовно 

К-сть 

Вартість 

всього, 

орієнтовно 

Комплекет меблів (парта + стілець) 1 700,0   620 1 054 000,0   

Ноутбук + БФП (скан.+коп.+принт.) 15 611,8   28 437 130,0   

Дидактичні матеріали  807,8   620 500 860,0   

Кабінети (засоби навчання) 156 666,7   3 470 000,0   

Мультимедійні проектори  25 000,0   28 700 000,0   

   3 161 990,0   

 

Сума дефіциту фінансування закупівель за програмою «Нова 
українська школа» для закладів освіти Броварського району становить 
близько 700,0 тис.грн. 

Відповідно до нормативних документів МОН України проведено 
замовлення підручників для учнів 1, 5, 10 класів за новою програмою.  
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Проведено вибір підручників для учнів 1 класів Нової української 
школи та 10 класів профільної школи через систему ІСУО. Підручники для 

5 класів отримано та предано закладам загальної середньої освіти району. 
 

Інформатизація освітнього середовища 

 
Вагомою складовою інформаційного простору регіону є створення та 

функціонування 15-веб-сайтів у закладах загальної середньої освіти, 2 веб-
сайтів у позашкільних навчальних закладах, функціонування та оновлення 

яких здійснюється постійно. 
У 15 закладах загальної середньої освіти району навчально-виховний 

процес забезпечують 19 навчально-комп’ютерних класів, у яких налічується 
326 комп’ютерів, з них 230 (68%) підключені до мережі Інтернет. Крім того 

для здійснення навчально-виховного процесу в навчальних закладах 
використовують 43 ноутбуки та 1 планшет, 38 мультимедійних комплексів 

різної комплектації (TV+ПК, проектор+ПК тощо), 22 навчальні комп’ютерні 
комплекси, у яких налічується 256 комп’ютерів. Проте забезпечення 

навчально-комп’ютерними комплексами та персональними комп’ютерами 
загальноосвітніх навчальних закладів є недостатнім та арсенал наявної 
комп’ютерної техніки в навчальних закладах потребує технічного оновлення 

та заміни.  
З метою розвитку інформаційно-навчального середовища та 

інформаційної компетенції освітян щороку проводиться районний конкурс -
захист веб-сайтів навчальних закладів району. 

Наявні навчально-комп’ютерні комплекси загальноосвітніх навчальних 
закладів паспортизовані відповідно до вимог ДСанПіН.  

Комп’ютерну техніку у навчально – виховному процесі використовують 
вчителі математики, фізики, географії, історії, художньої культури, біології, 

хімії, української мови та літератури, етики, німецької та англійської мови, 
світової літератури, музичного мистецтва та початкових класів, що становить 

біля 76% від загальної кількості педагогічних працівників. 
В управлінській діяльності загальноосвітніх навчальних закладів 

використовуються 60 комп’ютерів, що складає 18% від загальної кількості. 

Загальноосвітніми навчальними закладами району в програмному 
комплексі ІСУО на 100% сформовано обов’язковий звіт ЗНЗ-1 та 1-СЗО, 83-

РВК тощо. 
Поступово та планомірно здійснюється оновлення комп’ютерної 

техніки та мультимедійного обладнання на більш сучасне та якісне. Так 
протягом останніх трьох років ною комп’ютерною технікою були забезпечені 

Калинівська ЗОШ, Літківська ЗОШ, Світильнянський НВК, Русанівський 
НВК та інші заклади освіти. 

Пріоритетними завданнями роботи шкільних бібліотекарів є якісне 
оновлювання бібліотечних фондів загальноосвітніх навчальних закладів, 

трансформація бібліотек закладів освіти у бібліотечно-інформаційні медіа 
центри, що відповідають потребам інформаційно-бібліографічного 



21 

обслуговування учасників навчально-виховного процесу. Проведена 
паспортизація шкільних бібліотек закладів освіти. 

Розвитку професійної компетентності шкільних бібліотекарів у 
міжкурсовий період сприяє їх участь у районних та обласних науково -
методичних заходах. Актуальними питаннями на які звертається найбільша 

увага є: 
1. Трансформація бібліотек у шкільні бібліотечні медіа-центри. 

2. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в роботу 
шкільного бібліотекаря. 

3. Формування духовності школяра засобами дитячої та юнацької книги. 
4. Морально-етичне виховання школярів засобами книги. 

5. Краєзнавча робота шкільної бібліотеки. 
Проводиться тісна співпраця з будинком вчителя, Державною науково-

педагогічною бібліотекою ім. Сухомлинського, видавництвами «Шкільний світ», 
«Ранок», «Мандрівець», «Основа», Національною бібліотекою для дітей та 

юнацтва у формі проведення спільних семінарів, тренінгів, популяризації  
науково – методичної літератури.  

Заклади загальної середньої освіти забезпечені підручниками на 98%. 
14 бібліотек закладів загальної середньої освіти забезпечені комп’ютерною 
технікою, із них до мережі Інтернет підключені бібліотеки 12 закладів.  

Функціонують сайти 6 шкільних бібліотек та сторінки бібліотекаря на 14 
сайтах закладів загальної середньої освіти.  
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Організація харчування 
 

Відповідно пункту 3 статті 56 Закону України «Про освіту», органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні 
яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують 

безоплатним гарячим харчуванням: 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 
інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям", які навчаються в закладах дошкільної, загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти;  
осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням 

органу місцевого самоврядування. 
Відділ освіти Броварської районної державної адміністрації та керівники 

навчальних закладів забезпечують координацію процесу організації 
харчування, контроль за харчовими нормами і якістю продукції, яка 

надходить до шкільних їдалень, організацію безоплатного харчування дітей 
пільгових категорій.  

Усі заклади освіти району мають приміщення їдалень та обідні зали, в 

яких створені відповідні умови для організації гарячого харчування учнів. 
У всіх навчальних закладах планомірно здійснюється оновлення 

технологічного обладнання харчоблоків, проводяться їх поточні та капітальні 
ремонти. Для організації харчування двічі на рік проводяться торги із 

закупівлі послуг гарячого харчування для загальноосвітніх закладів 
Броварського району. Наразі послуги гарячого харчування забезпечує 

комунальний заклад «Броварське районне виробниче управління об'єднання 
шкільних їдалень» Броварської районної ради Київської області.  

У Броварському районі діє Програма організації харчування учнів та 
вихованців закладів освіти Броварського району на 2018 рік (затверджена 

рішенням Броварської районної ради від 14 грудня 2017 року № 441-34-VІІ 
(зі змінами).  

Створено умови та забезпечено повноцінним гарячим харчуванням: 

 дітей пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які 
навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям» (заклади дошкільної освіти, загальної 

середньої освіти, навчально-виховні комплекси та навчально-виховні 
об'єднання); 

 дітей, батьки яких є учасниками бойових дій або перебувають у зоні 
АТО (заклади дошкільної освіти); 

 вихованців дошкільної ланки, які не відносяться до пільгових 

категорій (навчально-виховні комплекси та навчально-виховні об'єднання); 



23 

 учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти району, які не 
відносяться до пільгових категорій;  

 учнів, які відвідують групу продовженого дня (10% звільняються у 

повному обсязі від плати за харчування, 15% - на половину вартості);  

 10% від учнів 5-11 класів, які не належать до вказаних вище 

категорій, але потребують безоплатного харчування на основі рішення 
органів місцевого самоврядування;  

 дітей під час оздоровчого періоду у пришкільних таборах; 

 осіб інших категорій, визначених рішенням органу місцевого 
самоврядування. 

Учні 5-11 класів які не включені до числа пільгових категорій 
харчуються за батьківські кошти. В цілому всіма видами харчування в 

навчальних закладах району охоплено 2783 учні (53%). 
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Оздоровлення та відпочинок 
 

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 
дітей», Програм оздоровлення та відпочинку дітей, затверджених сільськими 
та селищними радами, заплановано оздоровлення та відпочинок дітей 

пільгових категорій, творчо обдарованих та талановитих дітей Броварського 
району. Відповідно до Програми оздоровлення та відпочинку дітей  

Броварського району на 2018 рік  (рішення Броварської районної ради від  14 
грудня 2017 року № 438-34-VІІ) передбачено для відділу освіти Броварської 

райдержадміністрації виділення коштів на суму 600 тис. грн. та по 500 тис. 
грн. для комунальних районних Центру дитячої і юнацької творчості та 

Центру патріотичного виховання. 
У період з 29.05 по 15.06 на базі загальноосвітніх навчальних закладів 

району працювали 14 пришкільних та мовних таборів, в яких відпочинуть 
785 дітей (у т.ч. мовних таборах - 358 дітей), в тому числі дітей із числа 

сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.  
З місцевого бюджету на харчування дітей у таборах виділено 959 140,0 

тис.грн. Вартість харчування 72,60 грн. 
На виконання розпорядження Броварської районної державної 

адміністрації від 19.04.2018 № 409 «Про заходи щодо підготовки та 

проведення літнього оздоровлення дітей» відпочинком у пришкільних 
таборах охоплено 35,3% дітей. На 2018 рік заплановано охопити всіма 

видами відпочинку та оздоровлення не менше 70% дітей.  
Відповідно до програм оздоровлення дітей на 2018 рік селищними та 

сільськими радами відселено 2 млн.грн. 
Станом на 23.08.2018 рік оздоровленням охоплено 42% дітей  

Першочергова увага постійно приділяється оздоровленню дітей 
пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей, батьки яких є учасниками бойових дій, дітей, які 
виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб, дітей з багатодітних 

сімей; дітей з малозабезпечених сімей; дітей з інвалідністю та інших.  
 

Показники чисельності дітей пільгових категорій шкільного віку, 

забезпечених оздоровчими та відпочинковими послугами 
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134 136 1000 300 520 250 55 200 

заплановано  
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у 2018 році 

117 120 960 250 480 218 50 165 
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Фізична культура та спорт 
 

Однією з актуальних проблем є покращення здоров’я та рівня фізичної 
підготовленості дітей та учнівської молоді. Згідно статистичних даних за 
останні три роки,  значна частина учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

області мають незадовільну або досить низьку фізичну підготовку і нездатні 
досягти європейських стандартів здоров’я. Зокрема, показник кількість учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів району, віднесених за станом здоров’я 
до спеціальної медичної групи залишається досить високим (близько 10%).  

Одним із засобів вирішення даної проблеми є впровадження 
інноваційних технологій при проведенні фізкультурно-оздоровчої та 

спортивно-масової роботи в закладах освіти, більш активна робота місцевих 
органів самоврядування та закладів освіти. 

Важливою проблемою щодо покращення здоров'я та фізичної 
підготовленості учнів є низький рівень матеріально-технічного забезпечення 

спортивної інфраструктури закладів освіти. За даними щорічних 
статистичних звітів, спортивним інвентарем та обладнанням забезпечені на 

достатньому рівні лише 24% загальноосвітніх навчальних закладів, на 
задовільному  - 72% , на незадовільному - 4%.  

Фізичне виховання дітей і молоді Броварського району є важливим 

компонентом гуманітарного виховання спрямоване на формування у них 
фізичного та морального здоров’я, удосконалення фізичної і психологічної 

підготовки до ведення активного життя, професійної діяльності та захисту  
Батьківщини. 

Важливою складовою сфери фізичної культури і спорту, є дитячо-
юнацький спорт, функції якого полягають у забезпеченні залучення дітей для 

занять певним  видом спорту із дитячого спорту для здійснення їх спортивної 
спеціалізації та забезпечення умов для  переходу до резервного спорту. 

Функції резервного спорту  в свою чергу полягають у здійсненні 
відбору обдарованих дітей та молоді у спортивних досягненнях. 

Комунальний заклад Броварської районної ради «Дитячо-юнацька 
спортивна  школа» (далі – КЗ БРР «ДЮСШ»)  – позашкільний навчальний 

заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей 

вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в 
Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного 

розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля 
дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, 

підготовки спортивного резерву для збірних команд України та Київської 
області. 

Основними напрямками роботи КЗ БРР «ДЮСШ»   є: 
- навчально-тренувальна та спортивна робота, яка проводиться за 

навчальними програмами з видів спорту; 
- участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня; 

- проведення навчально-тренувальних зборів для відбору вихованців  
які будуть входити до складу національних збірних команд України та  

Київської області; 
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- направляти вихованців в спеціалізовані навчальні заклади 
спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів 

олімпійської підготовки для підвищення рівня спортивної майстерності; 
- проведення для вихованців навчально-тренувальні, оздоровчі збори та 

активний відпочинок в спортивно-оздоровчих таборах;  

У КЗБРР «ДЮСШ» відкрито 5 відділень:  бокс, карате кіокушинкай, 
футбол, легка атлетика, хокей. Культивуються таки  види спорту як 

баскетбол,  боротьба  Хортинг, таїландський  бокс, лижні гонки. 
В спортивних секціях з видів спорту займаються суто діти  

Броварського району крім відділення хокею ( із  65 загальної кількості дітей  
з району 11 чол.) 

Виконання структурних завдань Дитячо-юнацької спортивної школи  
Броварського району  здійснюється  завдяки прийнятим програмам:  

Програма розвитку футболу в Броварському районі на 2014-2018 роки;  
Програма розвитку фізичної культури і спорту «Броварщина спортивна» на 

2017-2020 роки. 
Спортивна-масова робота ДЮСШ ведеться на базі загальноосвітніх 

навчальних  закладів району та Київської обласної  школи вищої спортивної  
майстерності. 

Головна мета Дитячо-юнацької спортивної школи: 

- заохочувати дітей до занять спортом; 
- пропонувати безкоштовне відвідування спортивних секцій з різних 

видів спорту;  
- виховувати відповідальне ставлення до власного здоров’я  як вищої 

індивідуальної і суспільної цінності; 
- максимальна реалізація  здібностей обдарованої дитини в дитячо-

юнацькому спорті та виховання їх в дусі олімпізму.  
Станом на 01.09.2017р. у  85%  шкіл району працюють секції ДЮСШ , 

де займаються 1218 спортсмена, що становить 18-20%  від загальної кількості 
школярів району (в тому числі діти-сироти, діти позбавлені  батьківського 

піклування, діти з малозабезпечених сімей та багатодітних родин). 
Згідно штатного розпису закладу  та тарифікації навчально-виховний  

процес в ДЮСШ здійснює високопрофесійний колектив тренерів-викладачів.  

Працює 30 тренерів , всі тренери мають вищу спеціалізовану освіту  із них  
(Заслужені тренера України – 2 чол., тренера вищої категорії – 2 чол., тренера 

І-ї категорії – 3чол, тренери ІІ-ї категорії – 23 чол.). 
КЗ БРР «ДЮСШ» тісно співпрацює з федераціями боксу, футболу, 

карате кіокушинкай, хокею з шайбою, спортивно-підлітковими клубами, 
спортивними товариствами та громадськими фізкультурно-спортивними 

організаціями, відділом освіти та відділом культуру Броварської РДА. Така 
співпраця дає можливість скоординувати роботу всіх напрямків задля 

досягнення спільної мети – здорові та спортивні діти це  міцна та здорова 
нація. 

Матеріально – технічне забезпечення КЗБРР «ДЮСШ»: боксерський 
ринг, стритбол, легкоатлетичні  ядра, легкоатлетичні списи, гімнастичні 

гантелі та інший спортивний інвентар.  
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Кожного року КЗ БРР «ДЮСШ» проводить  78 змагань, спортсмени 
району беруть  участь в районних, обласних, республіканських, 

всеукраїнських, міжнародних змаганнях з різних видів спорту.  
Тренери – викладачі КЗ БРР «ДЮСШ» активно працюють і залучають 

молодь, схильну до правопорушень, до занять фізичною культурою і спортом  

та до  участі в спортивно-масових змаганнях, до роботи волонтерами на 
обласних та районних семінарах та заходах. Постійно проводиться робота 

щодо підготовки спортивних резервів, розвитку спорту вищих досягнень, 
навчально  – тренувальні збори, участь у змаганнях різного рівня, 

забезпечення спортсменів додатковим харчуванням та при наявності коштів 
стипендіями.  

Кожного року вихованці школи переходять на навчання до училищ 
фізичної культури. Так у 2017 році до Броварського вищого училища 

фізичної культури було передано на навчання 5 спортсменів з Броварського 
району з різних видів спорту, а в  Київське вище училище фізичної культури і 

спорту передано 2 спортсмена. 
В рейтингу спортивних шкіл Київської області, спеціалізованих і 

комплексних ДЮСШ, КЗ БРР «ДЮСШ» займає 7 місце серед 74 шкіл 
області.  

Основні пріоритети щодо покращення здоров’я та фізичної 

підготовленості дітей та учнівської молоді визначені у Державній та обласній 
програмах розвитку фізичної культури і спорту, а також у Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.  
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Організоване перевезення учнів до навчальних закладів 
 

Завдання забезпечення рівних можливостей в отриманні якісної освіти 
учнями незалежно від місця проживання, соціально-економічного становища 
сімей є надзвичайно важливим та актуальним. Тому необхідною умовою 

доступу дітей до якісної освіти є забезпечення організованого підвезення 
учнів до навчальних закладів. 

У 2017-2018 н.р. до навчальних закладів і в зворотньому напрямку 
забезпечувались підвезенням 829 учнів та 57 педагогічних працівників 

Броварського району, з них,  за програмою «Шкільний автобус» - 459 учнів. 
Автотранспортний парк закладів загальної середньої освіти становить 5 

шкільних автобусів (2 одиниці – в Опорному навчальному закладі 
Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 1 – Богданівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 1 – 

Пухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів та 1 – Зазимський ЗЗСО). До Калинівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів та Рожнівського НВК підвезення учнів забезпечують 

відповідні комунальні підприємства власним автотранспортом (2 одиниці).  
Підвезення 45 учасників освітнього процесу до Літківської ЗОШ І-ІІІ 

ступеня забезпечується автоперевізником рейсового маршруту № 337 «Київ-
Літочки» (відшкодування вартості проїзду здійснює відділ освіти 
Броварської райдержадміністрації). На сьогодні актуальним залишається 

питання придбання 4 шкільних автобусів для Літківської ЗОШ, Калинівської 
ЗОШ, Требухівської ЗОШ, дитячого будинку «Надія». 

 
Навчання дітей з особливими освітніми потребами 

 
У Броварському районі забезпечується соціальний захист дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку та дітей які мають особливі освітні 
потреби, створюються у навчальних закладах відповідні умови навчання і 

виховання. 
На сьогодні загальна кількість дітей з особливими потребами від 0 до 

18 років у Броварському районі становить 180 осіб, з них шкільного віку - 
146, дошкільного віку – 34. Дітей з інвалідністю у районі - 144, з них 129 
дітей - шкільного віку, 15 дітей – дошкільного віку. 

Відповідно до Положення про логопедичні пункти системи освіти, у 
районі працюватиме 3 логопедичних пункти, розміщених у селі Требухів 

(ЗОШ І-ІІІ ст.),  смт. Калинівка (ЗОШ І-ІІІ ст.) та районному відділі освіти.  
У районі працює 5 вчителів-логопедів із вищою дефектологічною 

освітою. Відкрито логопедичні групи: ДНЗ «Сонечко» Калинівської с/ради, 
ДНЗ «Вишенька» Княжицької с/ради та ДНЗ «Ромашка» Требухівської 

с/ради. Кількість дітей-логопатів з кожним роком зростає: 4258 дітей 
дошкільного і молодшого шкільного віку, із вадами мовлення виявлено  1004, 

надано консультацій 240 дітям.   
За вчителями-логопедами логопедичних пунктів закріплені школи та 

дошкільні заклади району, відповідно до Положення про логопедичні пункти 
системи освіти (наказ Міністерства освіти України №135 від 13.05.1993 р.), 

де зазначено, що за кожним логопедичним пунктом закріплюються дошкільні 
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заклади і школи з розрахунку не менше як 4 школи (у сільській місцевості) і 
дошкільні заклади, незалежно від кількості дітей, на ставку вчителя-

логопеда.  
На сьогодні в Броварському районі найменша кількість логопедичних 

груп в ЗДО порівняно з іншими районами. Тому Броварською районною 

державною адміністрацією прийнято розпорядження від 08.04.2016 №221 
«Про відкриття логопедичних груп у дошкільних закладах Броварського 

району», відповідно до якого сільським та селищним радам необхідно на 
передбачити в установленому порядку кошти на відкриття логопедичних 

груп у дошкільних навчальних закладах. Адже, своєчасне виявлення дітей з 
мовними порушеннями у дошкільному віці та організація корекційної 

логопедичної роботи в подальшому є запорукою успішного засвоєння 
програмового матеріалу дитиною-логопатом, формування її особистості та 

соціальної адаптації в цілому. 
Відповідно до Положення Про психологічну службу системи освіти 

України у Броварському районі функціонує психологічна служба. Відсоток 
забезпечення закладів освіти практичними психологами становить 95%; 

соціальними педагогами – 98,8%. 
Кількість учнів для яких організовано індивідуальну форму навчання за 

рішенням лікарської консультативної комісії (ЛКК) становить 37 чоловік.  

Продовжується робота щодо організації інклюзивного навчання дітей з 
особливими освітніми потребами, реінтеграції дітей у сім’ї на інклюзивне 

навчання за місцем проживання та введення ставок асистента вчителя у 
загальноосвітніх навчальних закладах. Інклюзивну загальну середню освіту 

впроваджують 5 навчальних закладів. Всього інклюзивним навчанням 
охоплено 28 вихованців. У 2017 році розроблено Програму  впровадження 

інклюзивного навчання в навчальних закладах Броварського району на 2017-
2019 роки (затверджена рішенням сесії Броварської районної ради від 

07.08.2017 року № 367-30.2-VII). 
Відповідно до рішення Броварської районної ради від 14.12.2017 року 

№ 464-34-VII, з метою розвитку та координації інклюзивної освіти у 
Броварському районі, забезпечення права дітей з особливими освітніми 
потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої 

освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки 
розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого -

педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого 
супроводження, ефективного використання кадрового потенціалу, було 

створено комунальний заклад Броварської районної ради «Інклюзивно-
ресурсний центр» (далі – Центр). Проводиться комплекс ремонтних робіт 

приміщень Центру та їх облаштування відповідно до чинних нормативних 
документів. 

Рішенням сесії від 22.03.2018 № 540-39- VІІ затверджено структуру 
комунального закладу Броварської районної ради «Інклюзивно-ресурсний 

центр» у складі 6 осіб. 
Затверджено Положення про порядок призначення керівника Центру, 

проведено відповідний конкурс. 
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Видатки фінансування на утримання та облаштування інклюзивно-
ресурсного центру (з бюджетів районів, міст, об’єднаних територіальних 

громад) передбачені Програмою впровадження інклюзивного навчання в 
навчальних закладах  Броварського району на 2017-2019 роки (затверджена 
рішенням сесії Броварської районної ради від 07 вересня 2017 року 

№ 367-30.2-VІІ). Заплановано 333,5 тис. грн. Крім того, відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 88, заплановано 

використання коштів субвенції на оснащення кабінетів інклюзивно-
ресурсного центру для надання психолого-педагогічної допомоги дітям з 

особливими освітніми потребами (придбання методичного, навчального та 
програмного забезпечення, предметів, матеріалів і обладнання, у тому числі 

довгострокового користування) згідно вимог, затверджених МОН. 
Рішенням сесії Броварської районної ради від 17.05.2018 № 553-41-VІІ, 

відповідно звернення директора КЗ БРР ІРЦ до голів Броварської 
райдержадміністрації та Броварської районної ради від 06.05.2018 року  

№ 06-13/5 виділено кошти на придбання обладнання, інвентарю та 
канцтоварів, на суму 148,00 тис. грн. Всього, на облаштування Інклюзивно-

ресурсного центру залучено близько 300 тис.грн. 
Рішенням сесії Броварської районної ради затверджено Положення про 

конкурс на посади фахівців КЗ БРР ІРЦ та розпочато процедуру вказаного 

конкурсу. 
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Енергозбереження та матеріально-технічне забезпечення 
 

З метою встановлення рівня готовності дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних закладів  до роботи в новому навчальному році комісією з 
перевірки готовності навчальних закладів з 22 по 28.08.2018 року (відповідно 

до графіка) організовано огляд готовності навчальних закладів. Для прийому 
дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів до 

роботи в новому навчальному році навчальні заклади оформили «Акти 
готовності навчального закладу до нового навчального року». За висновками 

комісії усі заклади підтверджують свою готовність до нового навчального 
року. Закладів, які були б не готові до початку навчального року, протягом 

останніх трьох років не було.  
У навчальних закладах району є спортивні зали та спортивні 

майданчики, які відповідають санітарно-гігієничним вимогам, забезпечують 
виконання програм та проведення позашкільної роботи  фізкультурно-

спортивного напряму. Протягом року було забезпечено проведення 
технічного обстеження спортивного інвентаря та обладнання, встановленого 

на спортивних майданчиках, з урахуванням вимог чинних нормативних актів 
з техніки безпеки, охорони здоров’я, пожежної безпеки та оснащення 
спортивних об’єктів. За результатами перевірки усі заклади освіти мають 

відповідні акти-дозволи щодо використання спортивного обладнання та 
спортивних майданчиків. 

Модернізації, капітального ремонту та будівництва спортивних 
майданчиків в районі протягом останніх трьох років не було.  

В навчальних закладах впроваджуються енергозберігаючі технології з 
метою забезпечення температурного режиму та відповідних санітарно-

гігієнічним вимогам умов утримання дітей. На сьогодні сільським та 
селищним радам необхідно продовжити впровадження енергозберігаючих 

технологій шляхом переведення котелень навчальних закладів району на 
альтернативні види палива.  

Забезпечується, згідно з договорами, своєчасне проведення 
розрахунків за спожиті енергоносії. Заборгованості за спожиті енергоносії 
немає. 

На сьогодні відділом освіти проведені тендери на 2018 рік по 
теплопостачанню, електропостачанню, газопостачанню. Укладені договори 

на водопостачання, теплопостачання, електропостачання, газопостачання. 
Заборгованість відсутня. 

У відділі освіти розроблено заходи зі скорочення споживання 
природного газу, які передбачають комплексний підхід до вирішення 

проблем енергозбереження, зниження витрат енергоресурсів та підвищення 
ефективності їх обліку. Зменшення обсягів споживання природного  газу, 

зорієнтовані на провадження енергозберігаючих технологій – модернізація 
котелень, заміна вікон на металопластикові, утеплення дахів та фасадів, 

заміна приладів освітлення на енергозберігаючі. 
Відповідно до «Програми розвитку та функціонування системи освіти 

Броварського району на 2018 - 2019 роки» та з метою організованого початку 
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нового навчального року та належної підготовки до опалювального періоду 
2018-2019 років у навчальних закладах району виконано наступні заходи:  

- замінено лампи освітлення на енергозберігаючі (світлодіодні): ОНЗ 
Гоголівська ЗОШ I-III ст.;  філія Гоголівська ЗОШ I-II ст.;  Княжицька ЗОШ 

I-III ст.; Красилівська ЗОШ I-III ст.; Літківська ЗОШ I-III ст.; 
Світильнянський НВК (50 тис. грн.); 

- замінено віконних блоків на металопластикові: Калинівська ЗОШ I-III 

ст.; Плосківське НВО;  Требухівська ЗОШ I-III ст. (600 тис. грн.); 
- замінено вхідний електроавтомат: Світильнянський НВК (2,5 тис. 

грн.); 
- завершено капітальний ремонт харчоблоку: Погребська ЗОШ: (1216 

тис. грн.); 

- завершено поточний ремонт кабінету фізики і інформатики та 
бібліотеки Погребська ЗОШ: (400 тис. грн.); 

- проведена  реконструкція електрощитової: Красилівська ЗОШ (81 тис. 

грн.); 
- замінено газовий редуктор: Літківська ЗОШ  (15 тис. грн.); 

- повірено лічильник газу : Красилівська ЗОШ (4,5 тис. грн.); 

- розроблено проекти систем пожежної сигналізації та оповіщення про 

пожежу: Красилівська ЗОШ; Світильнянський НВК; Плосківське НВО;  
Русанівський НВК (71 тис. грн.); 

- встановлено бетонну огорожу: філія Гоголівська ЗОШ I-IIст. (50 тис. 

грн.); 

- закуплено проектор: Зазимський НВК (27 тис. грн.); 

- проведений поточний ремонт кабінету фізики: Пухівська ЗОШ (175 
тис. грн.); 

- заключено договір про проведенню перевірки кратності 

повітрообміну та прочистки і  перевірки тяги у димових та  вентиляційних  
каналах  в навчальних закладах відділу освіти (6,6 тис. грн.); 

- перепогоджено проектно-кошторисну документацію та заключено 
договори по проведенню реконструкції вузлів обліку газу автономних міні-

котелень  закладів освіти: Зазимський НВК; Погребська ЗОШ I-III ст.; 
Русанівський НВК; Світильнянський НВК; Требухівська ЗОШ I-III ст. (1000 

тис. грн.); 
Заплановано: 

- завершення оформлення Державних актів на право користування 

земельними ділянками закладів освіти району: Красилівська ЗОШ I-III ст.; 
Плосківське НВО (дошкільний блок); Світильнянський НВК; 

ДНЗ«Вишенька» с. Княжичі; 

- щорічне проведення заміни та оновлення шкільних меблів: 

Калинівська ЗОШ I-III ст.; Плосківське НВО; Русанівський НВК; 
Рожнівський НВК; Світильнянський НВК; Требухівська ЗОШ I-III ст. (300 

тис. грн.); 

- щорічне оновлення технологічного обладнання харчоблоків закладів 

загальної середньої освіти: ОНЗ Гоголівська ЗОШ I-III ст.; Зазимський НВК; 
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Калинівська ЗОШ I-III ст.; Княжицька ЗОШ I-III ст.; Красилівська ЗОШ I-III 
ст.; Літківська ЗОШ I-III ст.; Плосківське НВО; Погребська ЗОШ I-III ст.; 

Пухівська ЗОШ I-III ст.; Русанівський НВК; Рожнівський НВК; 
Світильнянський НВК; Требухівська ЗОШ I-III ст.; Богданівська ЗОШ I-III 
ст. (1300 тис. грн.); 

- щорічне оновлення комп'ютерної техніки та оснащення 

мультимедійними комплексами закладів загальної середньої освіти: 
Калинівська ЗОШ I-III ст.; Княжицька ЗОШ I-III ст.; Красилівська ЗОШ I-III 

ст.; Літківська ЗОШ I-III ст.; Русанівський НВК; Рожнівський НВК; 
Світильнянський НВК; Требухівська ЗОШ I-III ст. (1600 тис. грн.); 

- обладнання закладів освіти системами автоматичної пожежної 

сигналізації з виведенням на пульт цілодобового спостереження та 
заключення договорів їх обслуговування: ОНЗ Гоголівська ЗОШ I-III ст.; 
Зазимський НВК; Калинівська ЗОШ I-III ст.; Княжицька ЗОШ I-III ст.; 

Красилівська ЗОШ I-III ст.; Літківська ЗОШ I-III ст.; Плосківське НВО; 
Погребська ЗОШ I-III ст.; Пухівська ЗОШ I-III ст.; Русанівський НВК; 

Рожнівський НВК; Світильнянський НВК; Требухівська ЗОШ I-III ст. (2134 
тис. грн.); 

- проведення вогнезахисної обробки горючих конструктивних 

елементів горищних приміщень навчальних закладів: ОНЗ Гоголівська ЗОШ 
I-III ст.; Зазимський НВК; Калинівська ЗОШ I-III ст.; Княжицька ЗОШ I-III 

ст.; Красилівська ЗОШ I-III ст.; Літківська ЗОШ I-III ст.; Плосківське НВО; 
Погребська ЗОШ I-III ст.; Пухівська ЗОШ I-III ст.; Русанівський НВК; 

Рожнівський НВК; Світильнянський НВК; Требухівська ЗОШ I-III ст.; 
Богданівська ЗОШ I-III ст. (1500 тис. грн.); 

- проведення реконструкції автономних міні-котелень  закладів освіти 

району відповідно до проектно-кошторисної документації: Зазимський НВК; 

Погребська ЗОШ I-III ст.; Русанівський НВК; Світильнянський НВК; 
Требухівська ЗОШ I-III ст. (900 тис. грн.); 

- реконструкція ВОГ автономних міні-котелень  закладів освіти району 

відповідно до проектно-кошторисної документації: Зазимський НВК; 
Погребська ЗОШ I-III ст.; Русанівський НВК; Світильнянський НВК; 

Требухівська ЗОШ I-III ст. (1000 тис. грн.); 

- проведення ремонтів внутрішніх систем опалення закладів освіти 

району відповідно до проектно-кошторисної документації: Плосківське НВО; 
ОНЗ Гоголівська ЗОШ I-III ст.; Літківська ЗОШ I-III ст.; Рожнівський НВК 

(700 тис. грн.); 

- проведення ремонту приміщень спортивних залів закладів освіти 

району відповідно до проектно-кошторисної документації : Княжицька ЗОШ 

I-III ст.; Пухівська ЗОШ I-III ст.; Калинівська ЗОШ I-III ст. (500 тис. грн.) та 
реконструкція  ОНЗ Гоголівська ЗОШ I-III ст. з добудовою спортивного залу  

(4500 тис. грн.); 

- проведення ремонту покрівель у закладах освіти району відповідно до 

проектно-кошторисної документації : ОНЗ Гоголівська ЗОШ I-III ст.; 
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Зазимський НВК; Літківська ЗОШ I-III ст.; Пухівська ЗОШ I-III ст.; 
Русанівський НВК; Світильнянський НВК  (9000 тис. грн.); 

- заміна віконних блоків на металопластикові у закладах освіти району 
відповідно до проектно-кошторисної документації: Плосківське НВО;  

Требухівська ЗОШ I-III ст.; Калинівська ЗОШ I-III ст. ; Русанівський НВК 
(400 тис. грн.); 

- проведення ремонту електропроводки у закладах освіти району 

відповідно до проектно-кошторисної документації: Погребська ЗОШ I-III ст.; 
Красилівська ЗОШ I-III ст.; Літківська ЗОШ I-III ст.; Пухівська ЗОШ I-III ст. 

(720 тис. грн.); 

- утеплення фасадів і горищ закладів освіти: ОНЗ Гоголівська ЗОШ I-III 

ст.; Світильнянський НВК; Зазимський НВК; Калинівська ЗОШ I-III ст.; 
Княжицька ЗОШ I-III ст.; Красилівська ЗОШ I-III ст.; Літківська ЗОШ I-III 

ст.; Плосківське НВО; Погребська ЗОШ I-III ст.; Пухівська ЗОШ I-III ст.; 
Русанівський НВК; ДНЗ «Курчатко» с.Рожівка (7300 тис. грн.); 

- встановлення та ремонт огорожі навчальних закладів: Літківська ЗОШ 

I-III ст.; Пухівська ЗОШ I-III ст.;  Русанівський НВК (1750 тис. грн.); 

- ремонт та влаштування відмостки у закладах освіти району відповідно 

до проектно-кошторисної документації: Зазимський НВК; Калинівська ЗОШ 

I-III ст.; Княжицька ЗОШ I-III ст.; Красилівська ЗОШ I-III ст.; Літківська 
ЗОШ I-III ст.; Пухівська ЗОШ I-III ст.; Рожнівський НВК; Требухівська ЗОШ 
I-III ст.; Богданівська ЗОШ I-III ст.; Світильнянський НВК(1200 тис. грн.); 

- ремонт харчоблоків в навчальних закладах району відповідно до 

проектно-кошторисної документації: Плосківське НВО;  Калинівська ЗОШ; 
Русанівський НВК; Требухівська ЗОШ I-III ст.   (3000 тис. грн.); 

- щорічне придбання, заправка, повірка вогнегасників(600 тис. грн.); 

- забезпечити заклади освіти внутрішніми вбиральнями для осіб з 

інвалідністю: ОНЗ Гоголівська ЗОШ I-III ст.; Калинівська ЗОШ; Княжицька 
ЗОШ I-III ст.; Красилівська ЗОШ I-III ст.; Богданівська ЗОШ I-III ст.; 
Плосківське НВО (300 тис. грн.); 

- заміна світильників та придбання нових ламп: Зазимський НВК ; 

Калинівська ЗОШ I-III ст.; Плосківське НВО; Погребська ЗОШ I-III ст.; 
Пухівська ЗОШ I-III ст.; Русанівський НВК; Рожнівський НВК; Требухівська 

ЗОШ I-III ст. (1200 тис. грн.); 

- монтаж систем водоочистки: філія Гоголівська ЗОШ I-IIст.; 

Калинівська ЗОШ I-III ст.; Красилівська ЗОШ I-III ст.; Літківська ЗОШ I-III 

ст.; Плосківське НВО; Погребська ЗОШ I-III ст.; Пухівська ЗОШ I-III ст.; 
Русанівський НВК; Рожнівський НВК; Світильнянський НВК (900 тис. грн.); 

- ремонт комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» 
уповноваженим органом якого є відділ освіти Броварської РДА наказ відділу 

освіти від 02січня 2018 року за № 01-03/04. (600 тис. грн.); 

- у стадії заключення енергосервісного договору з ДТЕК ЕСКО: 

Богданівська ЗОШ (1360 тис. грн.). 
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У всіх навчальних закладах району проведено поточні ремонти 
навчальних приміщень, харчоблоків, спортивних та актових залів, 

спортивних та ігрових майданчиків, упорядкування території закладів.  
В рамках реалізації Концепції «Нова українська школа» заплановано 

створення у закладах освіти Броварського району сучасного нового 

освітнього середовища. З цією метою коштами місцевого бюджету проведено 
капітальний ремонт харчоблоку та навчальних приміщень Погребської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів та у всіх закладах освіти Броварського району заплановано 
комплекс ремонтно-будівельних робіт. Зокрема: 

- яскравий дизайн зовнішнього оформлення закладів освіти у сучасній 
стилістиці; 

- внутрішній дизайн приміщень, сучасне оформлення класів, учбових 
приміщень, коридорів, зокрема, багатофункціональний учбовий простір, 

забезпечення сучасним навчальним обладнанням; 
- облаштування пришкільної території (відпочинково-ігрові зони, 

доріжки для прогулянок, лабіринти, обладнані (пристосовані) зони для 
рухливих та розвиваючих ігор на свіжому повітрі);  

-  придбання обладнання та навчально-дидактичного матеріалу для 
майбутніх перших класів; 

- забезпечення електронної платформи навчання; 

- створення і підтримка умов для інклюзивного навчання та 
безбар'єрного доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп 

населення. 
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Позашкільна освіта 
 

Позашкільна освіта Броварського району представлена: 
- Комунальний заклад Броварської районної ради «Броварський 

районний центр патріотичного виховання учнівської молоді» (далі - КЗ БРР 

«БРЦПВУМ»); 
- Комунальний заклад «Броварський районний центр дитячої та 

юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області (далі - КЗ 

«БРЦДЮТ» БРР КО); 

- Комунальний заклад Броварської районної ради «Школа естетичного 
виховання (Дитяча школа мистецтв)» (далі - Школа мистецтв); 

- Комунальний заклад Броварської районної ради «Дитячо-юнацька 
спортивна школа» (далі - КЗ БРР «ДЮСШ»). 

Позашкільні навчальні заклади організовують роботу гуртків та 
творчих об’єднань на базах закладів загальної се6редньої освіти.  

Пріоритетним напрямком розвитку позашкільної освіти в районі у 
2018\2019 навчальному році є посилення ролі позашкільних закладів освіти в 

освітньому просторі Броварського району, створення умов для 
максимального задоволення освітньо-культурних потреб дітей та учнівської 
молоді Броварщини засобами позашкільної освіти. 

Основними напрямками діяльності КЗ БРР «БРЦПВУМ» є: військово-
патріотичний, туристично-краєзнавчий, фізкультурно-спортивний та 

оздоровчий. КЗ БРР «БРЦПВУМ» здійснює організацію та проведення 
військово-спортивних та туристичних змагань, туристично-краєзнавчих 

походів, екскурсій, оздоровлення дітей, організацію дозвілля та відпочинку 
школярів району, всього – 37 груп. Гуртки КЗ БРР «БРЦПВУМ» працюють на 

базі 14 загальноосвітніх навчальних закладів району. До навчання в гуртках 
зараховуються діти і молодь віком від 5 до 18 років. Всього охоплено 

гуртковою роботою 950 школярів, що становить 18,5 % від загальної 
кількості дітей району.  

Задля виконання поставлених завдань Центр патріотичного виховання 
учнівської молоді тісно співпрацює з Броварською рятувальною службою 
МНС, Броварським об’єднаним міським військовим комісаріатом, спортивно-

стрілецьким комплексом СП «Сапсан»,  громадською організацією АТО-М, 
сільськими та селищними радами. Налагоджена тісна співпраця з 

військовими частинами, які базуються на території Броварського району. 
Вихованці Центру проходять на їхній базі військові вишколи, навчальні 

стрільби, екскурсії, які ставлять за мету ознайомити молодь із військовою 
службою і прищепити зацікавленість до неї. Така співпраця дає можливість 

скоординувати роботу всіх структур для досягнення спільної мети – 
виховання патріотів України. 

Центром патріотичного виховання учнівської молоді проводиться 
велика кількість різноманітних масових заходів, це – «Врятуй життя», «Ігри 

патріотів», «Снайпер», військово-патріотичні вишколи «Патріот» та «Юний 
патріот», військово-патріотична гра «Осінній рейд», районна краєзнавча 

конференція учнівської молоді «Шляхами подвигу і слави», районний 
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конкурс екскурсоводів шкільних музеїв «Кращий екскурсовод року». Центр 
патріотичного виховання учнівської молоді проводить свою роботу не тільки 

з вихованцями гуртків, але і з школярами всіх загальноосвітніх закладів 
району. 

З метою національно-патріотичного виховання учнівської молоді 

адміністрацією Центру патріотичного виховання учнівської молоді 
розроблено і реалізується програма розвитку закладу на період до 2020 року 

«Патріотичне виховання молоді – основа сильної держави». Програма є 
проектно-цільовою та включає в себе реалізацію трьох основних проектів: 

«Виховуємо патріотів»; «До здоров’я через позашкілля», «Шкільний музей – 
осередок національно-патріотичного виховання учнівської молоді». 

КЗ «БРЦДЮТ» БРР КО – є другим закладом, що забезпечує 

безперервний процес здобуття позашкільної освіти, надає знання, формує 

вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій 
самореалізації та інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку. 

Головною метою діяльності КЗ «БРЦДЮТ» БРР КО – є розвиток творчої 
особистості дитини, її пізнавальних інтересів та індивідуальних здібностей, 

гармонійний розвиток її потреб і творчого потенціалу. КЗ «БРЦДЮТ» БРР КО 
також є організатором проведення районних конкурсів, виставок, оглядів, 
масових свят. На початок  2017-2018 навчального року у КЗ «БРЦДЮТ» БРР КО 

розпочали свою роботу 63 гуртки за такими напрямками: художньо-
естетичний, науково-технічний, еколого-натуралістичний, військово-

патріотичний, дослідницько-експериментальний, соціально-реабілітаційний.  
Кількість дітей, охоплених гуртковою роботою – 1946 (28,3% від загальної 

кількості дітей району). 
Гуртки КЗ «БРЦДЮТ» БРР КО  організовано на базі 14 

загальноосвітніх навчальних закладів району, 4 дошкільних навчальних 
закладах, дитячому будинку «Надія» в с. Мокрець та соціально-

реабілітаційному центрі «Сонячне світло». 
КЗ «БРЦДЮТ» БРР КО  співпрацює з комунальним закладом «Центр 

муніципального управління і розвитку місцевого самоврядування» БРР КО, 
Броварським міськрайонним центром зайнятості та з Молодіжно-освітнім 
центром університету економіки та права «КРОК». Така співпраця дає 

можливість виявити основні тенденції формування ціннісних орієнтацій 
молоді. 

КЗ «БРЦДЮТ» БРР КО проводить роботу не тільки з вихованцями 
гуртків, але і з школярами всіх загальноосвітніх закладів  району.  

Враховуючи реалії сьогодення та запити учнівської молоді 
адміністрацією  

КЗ «БРЦДЮТ» БРР КО проводяться цікаві масові заходи  для школярів 
району. 

Закладом проведено такі районні заходи, як «МікроМодель», «Моя 
Модель», «Наш пошук і творчість тобі, Україно!», «Безпека дорожнього руху 

– це життя!», «Космічні фантазії», «Частинка Криму в моєму серці», 
«Малюнок, вірш, лист до мами», «Здорові діти – здорова нація», «Таланти 

твої, Броварщино!», «Калиновий дзвін». 
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Спільно зі школами району проводиться  ряд заходів, а саме: конкурс 
малюнків і творчих робіт регіональна патріотична акція «Прапор миру», 

приурочена до Дня Державного Прапора та до Дня Незалежності, флешмоб в 
рамках Всеукраїнської кампанії «Голуб миру», акція «Тепле слово солдату», 
«Свіча пам’яті», тематичні бесіди «Герої не вмирають, доки ми їх 

пам’ятаємо» та інші.  
Серед розмаїття методів та форм роботи та з метою підняття 

національно–патріотичного духу, відродження дбайливого ставлення до 
духовних надбань народу наш заклад започаткував проведення Дня 

вишиванки у Броварському районі. 
Вихованці КЗ «БРЦДЮТ» БРР КО гідно представляють Броварський 

район на змаганнях і конкурсах різних рівнів і є призерами обласних 
конкурсів. 

Значна увага КЗ «БРЦДЮТ» БРР КО приділяється формуванню 
ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості, яке 

неможливе без широкого залучення учнів до управління районними 
справами. Зокрема, лідери учнівського самоврядування району активно 

долучаються до волонтерської допомоги для військовослужбовців зони АТО, 
проводять благодійні акції, беруть участь у різноманітних заходах обласного 
та районного рівнів. Представники районного учнівського самоврядування є 

членами обласної ради дітей Київщини (ОРДК). 
 
Школа мистецтв належить до системи освіти в сфері культури. В 

школі навчається 714 учнів в десяти філіях.  Філії Школи мистецтв працюють 

в  с.  Пухівка, с. Богданівка, с.Требухів, с. Княжичі, с. Зазим’є, ОТГ району та 
в м. Бровари (ЗОШ № 1). На початку навчального року на прохання батьків 

був  відкритий новий  клас образотворчого мистецтва  у філії с. Требухів. Всі  
філії Школи мистецтв працюють  у наданих приміщеннях загальноосвітніх  

шкіл, будинках культури та дитячих садках. В Школі мистецтв діють 
наступні відділення: музичне, хореографічне, художнє, сольного співу. 

Педагогічний колектив налічує 50 викладачів,  які мають високий  
професійний  рівень  викладацької майстерності.  Учні Школи мистецтв 
приймають участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах і 

фестивалях та ведуть активну концертну діяльність в Броварському районі. 
Випускники Школи мистецтв отримують свідоцтва про позашкільну освіту 

державного зразку.  
КЗ БРР «ДЮСШ»  – позашкільний навчальний заклад спортивного 

профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді 
спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні 

умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного 
оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, 

самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки 
спортивного резерву для збірних команд України та Київської області. 

Основними напрямками роботи КЗ БРР «ДЮСШ»   є: 
- навчально-тренувальна та спортивна робота, яка проводиться за 

навчальними програмами з видів спорту; 
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- участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня; 
- проведення навчально-тренувальних зборів для відбору вихованців  

які будуть входити до складу національних збірних команд України та  
Київської області; 

- направляти вихованців в спеціалізовані навчальні заклади 

спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів 
олімпійської підготовки для підвищення рівня спортивної майстерності; 

- проведення для вихованців навчально-тренувальних, оздоровчих 
зборів з метою активного відпочинку в спортивно-оздоровчих таборах;  

Протягом останніх трьох років спостерігається позитивна тенденція 
щодо збільшення кількості вихованців позашкільних навчальних закладів  

Збереження  мережі позашкільних навчальних закладів, розвиток мережі 
груп, гуртків, інших творчих об’єднань за напрямами та профілями 

позашкільної освіти, урізноманітнення змісту та форм роботи у позашкільних 
навчальних закладах є одним із напрямів розвитку системи освіти району. 

Планується розширення мережі гуртків та творчих об’єднань за напрямами 
позашкільної освіти на базі загальноосвітніх навчальних закладів, збільшення 

охоплення учнів загальноосвітніх навчальних закладів позашкільною 
освітою, ширше залучення до гурткової роботи дітей соціально незахищених 
категорій, сприяння їх всебічному розвитку та соціалізації. Для організації 

якісної позашкільної освіти актуальним залишається питання постійного 
оновлення й модернізації матеріально-технічної бази позашкільних 

навчальних закладів, забезпечення їх спеціальною навчальною літературою 
та підручниками, дидактичними засобами, навчальними приладами, 

програмними засобами, оновлення обладнання та комп’ютерної техніки.  
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Наукові установи 
 

У підпорядковані відділу освіти Броварської РДА та  посади наукових 
(науково-педагогічних) працівників у штатних розписах навчальних закладів 
району відсутні. 

Науково-методичною установою, яка відповідно до чинного  
законодавства  здійснює  науково-методичне забезпечення  системи загальної 

середньої та дошкільної освіти району є районний  методичний   кабінет   
відділу освіти Броварської райдержадміністрації. Працівники РМК 

здійснюють відбір  і  методичне  опрацювання  сучасних наукових досягнень 
у галузі освіти та надають рекомендацій щодо їх трансформування в 

педагогічну практику навчальних закладів, забезпечують консультування 
педагогічних  працівників з проблем сучасного розвитку   освіти,   організації   

навчально-виховного   процесу, досягнень психолого-педагогічних наук. 
Кількість ставок працівників РМК скорочено з 14,5 ставок у 2013 році до 8,5 

– у 2017 році. 
Районний методичний кабінет відділу освіти Броварської районної 

державної адміністрації керується Положенням про районний (міський) 
методичний кабінет та здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинних 
нормативних документів.  

РМК забезпечений кадрами на 84%. У 2014 році в методичному кабінеті 
працює 13 працівників: завідувач РМК, 10 методистів, 2 технічних 

працівники. Усі методичні працівники мають вищу освіту.  
Важливою складовою діяльності районного методичного кабінету є 

пошук, виявлення та впровадження передового педагогічного досвіду у 
практику діяльності навчальних закладів. Ефективним засобом виявлення 

творчих педагогів є фахові конкурси. Щорічно видаються накази відділу 
освіти та навчальних закладів про проведення та підсумки конкурсів фахової 

майстерності. Педагогічні працівники району беруть участь у конкурсах 
«Вчитель року», «Класний керівник року», Всеукраїнському конкурс на 

кращий інноваційний урок фізичної культури з елементами футболу та інших 
фахових конкурсах. Зокрема: 

 лауреатом обласного туру конкурсу «Учитель року-2015» у 

номінації «Хімія» став учитель Великодимерського СЗО НВК Усік О.В.; 

 II місце у номінації «Керівник гуртка хореографічного мистецтва» 

обласномого етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»  у 2015 
році виборов Нагорний О.В., керівник зразкового художнього колективу 

народного танцю «Олекса-плюс» Броварського районного ЦДЮТ; 

 переможцем 2-го (обласного) етапу та учасником першого 

(заочного) туру 3-го (всеукраїнського) етапу конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 
творчості» у номінації «Керівник гуртка-2017»" (за науково-технічним 

напрямом, керівник предметно-технічного гуртка) став Мороз В.П., 
завідуючий відділом науково-технічної роботи КЗ «БРЦДЮТ» БРР КО; 
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 переможцем обласного етапу конкурсу «Інноваційний урок 
фізичної культури та урок фізкультури з елементами футболу» у 2015/ 2016 

н.р. став Накорчемний В.Г. (Тарасівський НВК), який виборов 2 місце на 
фінальному всеукраїнському етапі (м.Київ). 

У 2014 році у Броварському районі запроваджено щорічний огляд-
конкурс уроків з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, 

участь у якому взяли понад 120 педагогічних працівників району. 
У 2015 році розпочала роботу мобільна «Галерея національної пам’яті» 

на базі Літківської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.М.П.Стельмаха. 
У 2016/2017 навчальному році вперше проведено районний огляд-

конкурс освітніх блогів.  
Матеріальне та моральне стимулювання педагогічних працівників 

здійснюється відповідно до положень конкурсних випробувань. Переможці 
та лауреати професійних конкурсів відзначаються дипломами, грошовими 
преміями. Результати конкурсів висвітлюються у ЗМІ, на сайтах відділу 

освіти, РМК та навчальних закладів.  
У 2014/2015 навчальному році програма «Україна – єдина країна: 

програма курсу за вибором для учнів 1-4 класів.(Автори: Седеревічене А.О., 
завідувач навчально-методичного кабінету початкової освіти КНЗ КОР 

"КОІПОПК"; Харсіка Л.І., учитель початкових класів Калинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Броварського району) отримала 

схвалення МОНУ. 
Популяризація педагогічного досвіду серед педагогічних працівників 

району здійснюється через постійно діючу педагогічну виставку «Освіта 
Броварщини», матеріали якої щорічно оновлюються. Створено анотований 

каталог передового педагогічного досвіду (понад 150 матеріалів). Матеріали 
досвіду розміщені на експозиції у актовому залі районного методичного 
кабінету, з електронними доробками педагогічні працівники можуть 

ознайомитись використовуючи наявну комп’ютерну техніку. 
РМК здійснює координацію діяльності методичних кабінетів при 

навчальних закладах, районних методичних об'єднань і методичних 
об'єднань при навчальних закладах, надає допомогу педагогам у 

впровадженні профільного навчання, нових Державних стандартів.  
Районним методичним кабінетом щороку видаються інформаційно-

методичні збірники, які містять аналітичні матеріали щодо різних аспектів 
функціонування системи освіти району («Освіта Броварщини у цифрах і 

фактах», «Всеукраїнські учнівські олімпіади» «Серпнева конференція 
педагогічних працівників району» тощо). Дані матеріали представлені у 

бібліотеці районного методичного кабінету.  
У 2017/2018 навчальному році районним методичним кабінетом 

організовано багато колективних форм методичної роботи як на базі РМК, так 
і на базі навчальних закладів, зокрема, 4 засідання ради РМК, на яких 
розглядалися питання організації та проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України, турнірів, проведення професійних 

конкурсів, схвалювалися  методичні розробки педагогів району. 
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З урахуванням концептуальних засад реформування середньої освіти  із 
залученням науковців у січні 2018 року для педагогічних працівників району 

проведено інформаційно-методичний семінар «Нова українська школа: на 
шляху до здійснення» та секційні засідання «Реалізація компетентністно -
орієнтованого підходу на уроках». 

Дослідно-експериментальна робота й інноваційна діяльність у 
навчальних закладах Броварського району в 2017/2018  навчальному році 

здійснювалася за 15 напрямами, в тому числі у  опорному навчальному 
закладі Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ступенів та Княжицька ЗОШ І-ІІІ ступенів – на 

регіональному рівні (апробація нового Державного стандарту початкової 
школи).  

У навчальних закладах району у 2018 році продовжено здійснення 
інноваційної діяльності за напрямами «Інтел. Навчання для майбутнього», 

«Апробація медично-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту і здоров’я» 
(«ПіснеЗнайка»), «Педагогічна технологія «Росток», Проект Європейського 

Союзу «E–Twinning Plus», Українсько-американський освітній проект 
«Розвиток толерантності у закладах освіти Київської області», «Науково -

організаційне забезпечення профілактики ВІЛ / СНІДу через систему освіти»,  
започатковано участь у Науково-педагогічному проекті «Інтелект України» , 
освітньому проекті для шкільної молоді «Враховуй різницю» (курс «Кроки до 

порозуміння», 7 закладів). 
З метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей і молоді, 

створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації було 
проведено І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. У районному 
етапі конкурсу взяли участь 69 учнів (2016-2017 н. р. – 58 учні). Роботи 

учасників конкурсу-захисту були представлені у 31 секції з десяти наукових 
відділень. Найбільш активними учасниками конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт стали учні Требухівської ЗОШ І-ІІІ ст. (9 робіт), 
Гоголівської ЗОШ І-ІІІ ст. (8 робіт), Зазимського НВК (7 робіт). 

У Броварському районі з 2014 року розпочали запроваджувати 
рейтингову систему оцінювання діяльності навчальних закладів. Критерії 
рейтингової оцінки постійно удосконалюються. Система рейтингового 

оцінювання є ефективним засобом здорового суперництва, дає поштовх до 
глибокого самоаналізу, стимулює розвиток. 

 
 

 
 

 
Начальник відділу освіти      Л.Г.Чайка 

 
 


