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звIт
про роботу вiддiлу освiти БезлюдiвськоТ

селищноI рали за 2021 piK

Упродовж 2021 року вiддiл освiти Безлюдiвськоi селищноТ рали (далi
вiддiл), закJIади дошкiльноi та заг€Lльноi середньоi освiти здiйснюва-гrи

реалiзачiю основних завдань державноТ полiтики у сферi освiти на територii
Безлюдiвськоi селищноi. рали.

Працiвники вiддiлу забезпечувrlли виконання законодавства у галузi
освiти, державного стандарту загальноi середньоi освiти, вимог Базового
компонента дошкiльноi освiти, Концепцii Новоi yKpaiHcbKoi школи,
впровадження компетентнiсного, особистiсно орiснтованого, дiяльнiсного,
iнклюзивного пiдходiв до навчання здобувачiв освiти i нових ocBiTHix
технологiй; шанування та визначення TpaeKTopii професiйного розвитку
педагогiчних працiвникiв, особливостей органiзацii. освiтнього процесу за

рiзними формами здобуття освiти, у тому числi з використанням технологiй
дистанцiйного навчання тощо.

I. Орzанiзацiйна робоm&
З l сiчня 2a2l року мережа вiддiлу освiти Безrподiвськоi селlтцноi ради

на-гliчуе 5 закладiв загальноi середньоi освiти в яких навча€ться2010 учнiв, та
3 зашlади дошкiльноi освiти, в яких вихову€ться 415 дiтей.

У зв'язку з карантинними обмеженнями на територii Украiни Bci
завдання виконувrlJIися у гнучкому онлайн-режимi, за iндивiдуальними
планами.

https ://khЬsr. gov. ua/viddil-osvity/,
документи, нормативно-правовi
батькiв, здобувачiв освiти, гостей

,.Щiяльнiсть роботи вiддiлу висвiтлю€ться на офiцiйному веб-сайтi
на якому розмiшуються офiuiйнi

акти та кориснi матерiали дJIя освiтян,
сайry.

У групi для керiвникiв закладiв освiти, у мережi Viber забезпечуеться
чiтка взасмодiя та контроль за роботою зашlадiв, збiр iнформачii та вчасне
iнформування ,Щепартаменту освiти i науки XapKiBcbKoi обласноi державноi
адмiнiстрацii, Вiддiлу освiти, культури, спорту та комунiкацiй з
громадськiстю, Харкiвським регiона_гtьним центром оцiнювання якостi
освiти, .Щержавну службу якостi освiти i т.д.

Забезпечено постiйну пiдтримку в aKTyrlJIbHoMy cTaHi систем:
UлЕ,ьU(Uдина державна електронна оази з питань освlти) наданнrI в

повному, акту€Lльному та достовiрному cTaHi iнформаrlii про пiдпорядкованi
СДЕБО(Сдина державна електронна бази з питань освiти)

закJIади загальноi середньоi оовiти для виготовлення свiдоцтв про повну
загальну та про базову загальнусередню ocBiTy випускни кам 2021 року) ;

ICYO (iнформацiйна система управлiння освiтою) формування та
заповнення форм звiтностi з питань дiяльностi закладiв зага-гtьноi середньоi,
дошкiльноi, а саме: ЗНЗ-1 , 77-, 76-, 83-,85-РВК, Д-4,5,6,7-8,9,1-ЗСО, ЗВ-1,
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ведеЕня облiку дiтей шкiльного BiKy, облiк пiдруlникiв).

забезпечено реzrлiзацiю конституцiйного права громадян на звернення:

затверджено графiк особистого прийому громадян начапьником; ведеться

журнал ре€страцii заяв, звернень, скарг, пропозицiй. За звiтний перiол ло
вiддiлу надiйшло 15 звернень. Вiдповiдно до чинного ЗаконОДаВСТВа

вирiшено порушенi питання та надановiдповiдi заявникам.
За звiтний перiод вiдповiдно до Гlпану роботи проведено 23 нарад, де

розгJutнуто 67 питань.

Пiдготовлено та видzлно 188 наказiв: з ocHoBHoi дiяльноСтi ||2,
кадровi -76.

Отримано, опрацьовано вхiдноi кореспонденцli
пiдготовлено вихiдноi кореспонденцii - 938.

27 питань винесено на розгляд та затвердження

щотижня плану€ться робота Вiддiлу.

||32 документи,

cecii. Щомiсяця,

I I. 3абезпечення фу нкцiо нування zалlузL

Основними завданнями були:
_ створення умов дJIя реалiзацii гарантованого Конотитуцiею Украiни

права громадян на отримання дошкiльноi та повноi загчtльноi середньоi
освiти;

- 100-вiдсоткового охоrrлення дiтей та пiд.гliткiв шкiльного BiKy
ocBiTHiM процесом;

- управлiння пiдпорядкованими закJIадами, координачiя ixHboi

дlяльност1
Bci дiти -*irr""o.o BiKy, якi пiдлягzlють навчанню та проживають на

територii Безлюдiвськоi сеJrищноi ради, охопленi ocBiTHiM процесом.
Органiзацiя ocBiTHboi роботи в закJIадах освiти була спрямована на

виконання Законiв Украiни uПро ocBiTy>, кПро повну загzrльну середню
ocBiTy>, кПро дошкiльну ocBiTy>, Щержавних стандартiв освiти, iнших
нормативно-правових aKTiB

У перiол запровадження карантинних заходiв (кчервона зона>) у Bcix
закJIадах освiти було органiзовано та забезпечено наRчаннrI за технологiями
дистанцiйного навчання здобувачiв освiти. З березня учнi 1-4 класiв навчалися
очно.

При органiзацii дистанцiйного навчання використовувzlJIися платформи
Google Classroom, Meet за вибором учителя та з ypaxyBaHHrIM можливостеЙ

)лня) вiдеоiнструменти Skype, Zооm, бра-гrи участь в оrшайн-семiнарах та
онлайн-форумах iзвикористаннJIм вiдеоiнструментiв Skype, Zoom або в чатах
на платформах дистанцiйного навчання (наприклад, Вайбер групи) тощо.

Ддмiнiстрацiями зак.itадiв освiти, вихователями, вчителяМи,
практичними психологами та соцiальними педагогами, керiвниками гурткiв
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була проведена значна робота щодо наповнення
дистанцiйноi освiти.

Пiдводячи пiдсумки, можна вiдмiтити, що
1"lHiB педагогами використано Bci можгtивостi

якiсним контентом змiсту

дпя органiзацiТ навчання
i варiанти. !истанцiйне

навчаннЯ 1^rHiB |-4 кгIасiв здiйснювzlJlось на онлайн платформах KGoogle
Classroom>, де cTBopeHi вiртуальНi класи, В якиХ педагоги розмiщують
ПУбЛiКаЦii (ДОмашн€ Завдання) та маютьможливiсть оцiнити виконану роботу
КОЖНОГО УЧНЯ. ГlПатфОрма ма€ своi переваги, оскiльки батьки мzlють
можпивiСть переглянути оцiнки та проконтролювати виконаннязавдань. При
пiдготовцi ур oKiB, вчителi використовуваJIи рiзноманiтнi ресурси.

КлаСнi керiвники проводили консультування по телефону або ж онлайн
за допомогою соцiальних мереж та спецiально створених груп. Отже,
злагоджена робота Вiддiлу, педагогiчних колективiв, контроль з боку батькiв
- все це забезПечилО засво€ння rIнями навчzIльного MaTepialry.

Створено Bci умови для завершення 2а202021 навчального року.
органiзовано та випущено 64 випускники 11 класiв заrспадiв зага-пьноi
середньоi освiти. На пунктитестування для скJIадання iспитiв у формi зно
пройшли б4 випускника.

отримаrrи свiдоцтва про повну загальну середню ocBiTy - б4 здобувача
освiти; свiдоцтва про базову заг€шrьну середню ocBiTy -190;

135 - отримали пoxBtlJlbнi листи;
20 - похвальнi грамоти,
I - золота мед€rль, за високi досягнення у навчаннi.

упродовж звiтного перiоду дiяльнiсть Вiддiлу була спрямована на
здiйснення державноi полiтики в га_шузi освiти, створення наJIежних умов if
функцiоНуваннЯ й розвитку, удосконilлення змiсту освiтнього процесу,
впровадження ocBiTHix технологiй, розвиток здiбностей дiтей i пiдлiткiв,
пiдвищення якостi ocBiTHix послуг за прiоритетними напрямами на 2021 piK,
а саме:

на придбання матерiалiв за202| piK було витрачено:
Nь

з/п

Комунальний закJIад Змiст операцii Су*а в грн

l Безлюдiвський юридичний
лiцей iMeHi Героя
Радянського Союзу I.Я.
Пiдкопая Безлюдiвськоi
селищноi ради

Придба"о обладнання,
шкiльне приладдя та
матерiали по учбовим
закJIадам вiддiлу
освiти Безлюдiвськоi
селищноi рали

1216,197,14

2. Васищевський лiцей
Безлюдi BcbKoi селищноi рали

|ll9249,75

aJ. Хорошiвський лiцей
Безлюдi вськоТ селищноi ради

936693,1з



4. Безлюдiвський лiцей
Безлюдiвськоi селищноi рали

51б097,93

5. Лизогубiвський лiцей
Безлюдiвськоi, селищноi рали

326,|17,41

Всього 4416249,5з

Орzанiзацiя харчування у 33СО mа 3ЛО
Зага-гlьна кiлькiсть дiтей, якi отримують безкоштовне харчування ЗЗСО

843 особи. ЗДО 23 особи, затверджено Рiшенням Виконавчим KoMiTeToM
Безлюдiвськоi селищноi ради вiд22.\2.2020 року Ns22'| .

BapTicTb харчування у закJIадах загапьноi середньоi освiти Бешюдiвськоi
селищноi рали у 2021 рочi становить:

- Щля yrHiB 1-4 кпасiв 24.00 грн,
- !ля ylHiB 5-1l кгlасiв 29.07 грн,
BapTicTb харчування у закJIадах дошкiльноi освiти Безлюдiвоькоi селищноi

ради y202l рочi становить:
- Для вихованцiв З[О групи раннього BiKy - 45.00 грн.
- {ля вихованцiв ЗЩО групи дошкiльного BiKy - 65.00 грн.
Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 28.0'7.202l J\b 786

внесено змiни до норм харчування у закJIадах освiти та дитячих закJIадах
оЗдоровленнrI i вiдпочинку, затверджених постановою КМУ ьiд 24 березня
2021 року Ns305. HoBi норми харчування набра-гlи чинностi з 1 вересня 202l
року та поступово розпочнуть застосовуватися у закJтадах освiти.

Медичними сестрами i кухарями ЗДО i ЗЗСО розроблено нове сезонне
4-тижневе меню, i вiдправлене на погодження до Головного управлiння
ffержпродспоживслужби в Харкiвськiй областi.

Орzанiз ацiя пiOвезення зdо бу вачiв освimа mа пеdаzоziчнах пр ацiвнu KiB

У 2021 рочi здiйснювався безперебiйний та безкоштовний пiдвiз 3
одиницями шкiльного автотранспорту 200 учнiв до 3-х закладiв освiти.

Bci учнi вiддiлу освiти Безлюдiвськоi селищноi ради, якi потрбуть
пiдвозу до зашlадiв освiти були безкоштовно забезпеченi пiдвезенням до
мiсця навчання та у зворотньому напрямку.

Iнtслюзавне навчання

Вахсгtивим прiоритетом у роботi ocBiTHboi гагryзi € забезпечення якiсною
освiтою дiтей з особливими освiтнiми потребами.

Реалiзацiя права дiтей з особливими освiтнiми потребами рiвного доступу
до якiсноi освiти вимага€ забезпечення безбар'ерностi до закlrадiв освiти та
органiзацii безпечного iнклюзивного освiтнього середовища.

Кожна людина незчlлежно вiд стану здоров'я, наявностi фiзичного чи
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iнтелектуального порушення, ма€ право на ocBiTy. Цей принцип, зафiксований у
низцi мiжнародних й украiнських законодавчих aKTiB, покJIадено в основу
органiзацii iнкгпозивного навчання, що значно пiдвиrцус потенцiа-гl дiтей з
особливими освiтнiми потребами в сучасному сочiумi.

На територii Безлюдiвськоi селищноi рали проживzlють 8 дiтей з
особливими освiтнiми потребами.

Вiдповiдно до ч.З ст. 20 Закону Украiни кПро ocBiTy>> закJIади освiти
Безлподiвськоi селищноI рали забезпечують надання психолого-педагогiчних та
корекцiйно-розвиткових послуг вiдповiдно до висновкiв IPI_{.

Вiдповiдно до рiшення XllI cecii, VIII скJIикання Безлюдiвськоi селищноi
ради вiд 17 вересня 202| року кПро створення комуна-гlьноi установи
<<Iнклюзивно-ресурсний центр) Безлюдiвськоi селищноТ ради створено
Iнкгlюзивно-ресурсний центр, оголошено конкурс на посаду flирекгора.

У закладах загальноi середньоi освiти працюе '7 асистентiв вчителя, у
закпадах дошкiльноi освiти - l ассистент виховатgля.

Iнклюзивна ocBiTa - це комплексний процес забезпечення рiвного доступу
до якiсноi освiти шлrIхом органiзацii навчання дiтей у закJIадах освiти на ocHoBi
Застосування особистiсно-орiентованих методiв навчання з урахуванням ixHix
iндивiдуальних особливостей у навчzlJI ьно-лiзнавальнiй дiяльностi,

У 202l роцi дJIя надання державноi пiдтримки особам з особливими
освiтнiми потребами, якi навчаються в iнклюзивних кJIасах (групах) у заIшадах
ОСвiти, видiлено субвенцiю на придбання спецiа-гlьних засобiв корекцii
психофiзичного розвитку та надання додаткових корекцiйно-розвиткових
послуг у cyMi 10678l гривень.

11.01 .2а22 року вiдбувся конкурс на замiщення вакантноi посади
дирекгора Комуна-гrьноi установи <<Iнклюзивно-ресурсниЙ центр) Безлюдiвськоi
СеЛиЩНОi ради. Комiсiя визначиJIа переможцем конкурсу на посаду дIрекгора
КОмунальноi установи кIнклюзивно-ресурсний центр) Безлюдiвськоi селищноi
Ради Харкiвського району XapKiBcbKoi областi Ларiну Ельвiну Решатiвну.

Робоmа iз обOарованою лполоаdю
Проведена робота по зrшrlенню обдарованих ylHiB до написання

НаУКОВих РОбiту BceyKpai,Hcbкoмy KoHKypci - захистi науково-дослiдницьких
робiт МАН. В I ceMecTpi 2а2|-2022 н.р. проведено I етап конкурсу. У
КОнкУРСi-Захистi науково-дослiдницьких робiт взяли у{асть учнi закгrадiв
ЗаГаЛЬноi середньоТ освiти: Комунальний закJIад "Безлюдiвський юридичrrий
лiцей iMeHi Героя Радянського Союзу I.Я. Пiдкопая Безлюдiвоькоi селищноi
РаДи", Комуна-tlьниЙ закпад "Васищевський лiцей Безлюдiвськоi селищноi
ради", Комунальний закJIад "Хорошiвський лiцей Безлюдiвськоi селищноi
Р8ди".
Журi розглянуло 15 робiт у таких вiддiленнях i секцiях:
- вiддiлення icTopii, секцiя iсторичне кра€знавство, секцiя iсторiя Украiни,
секцiя Всесвiтня iсторiя,

вiддiлення фiлософii та суспiльствознавства, секцiя фiлософiя, соrчологiя,
педагогiка;
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- вiддiлення математики, секцiя математичне моделювання;
- вiддiленнJI xiMii та бiологii, секцiя зоологiя, секцiя психологiя;
- вiддiлення лiтературознавство, фольклористика та мистецтвознавство,
секцiя украiнська лiтература.

Результат - 5 переможцiв I етапу Всеукраiнського конкурсу-захисту науково-
дослiдницьких робiт МАН, якi були направленi до участi у II (обласному) етапi
(Комунальний закJIад "Безлюдiвський юридичний лiцей iMeHi Героя
Радянського Союзу I.Я. Пiдкопая Безлюдiвськоi селищноi ради" Коц Анастасiя
Анатолiiвна, Та-гlкiв Юлiя Станiславiвна, Iванчiхiна KpicTiHa Михайлiвна,
!убiна IHHa Олександрiвна, Мiланiна Анастасiя Сергiiвна).

У зв'язку з карантинними обмеженнями I, II етап Всеукраiнських
уrнiвських олiмпiад проводилися в on-line форматi, за допомогою платформи
GoogleMeet.

Результат - 10 переможцiв, якi направленi на участь у IlI етап, який
буле проводитися у II ceMecTpi 2021-2022,.р,

Також ряд KoHKypciB серед учнiв закгlадiв загальноi середньоi освiти,
таких як.
- ХII Мiжнародний мовно-лiтературний конкурс учнiвськоi та студентськоi
молодi iMeHi Тараса Шевченка;
- ХХII Мiжнародний конкурс з yKpaiHcbKoi мови iMeHi Петра Яцика;
- конкурс дитячих мчlJIюнкiв кЗбережемо rрунти рiдноi Украiни>;
- конкурс <<Успiшнийпiдприемець);
- ВсеукраТнський конкурс <Земля - наш спiльний дiм>;
- ХЖ Всеукраiнський конкурс учнiвськоi творчостi кЗаради честi, миру i
майбугнього Украiни>>, проводилися заочно.

Наразi сформовано банк даних про переможцiв та призерiв KoHKypciB
обласного та всеукраiнського piBHiB, яких будa вiдзначено на останньому
дзвонику 2021 -2a22 

".р.

Су пр о Bid меmо duчноi ро б оmu.
У 2021 рочi Bci закJIади освiти продовжували роботу над науково-

меТОДиЧнОЮ темою: <КомпетентнiсниЙ пiдхiд до суrасного освiтнього
процесу)) та пiдтемою на 2020-2021 навчальний piK кПоглибленнJI
диференцiацii навчання як умова ефективного формування предметних
компетентностей 1^rHiB>.

Основними формами методичноi роботи впродовж I пiврiччя 202| року
були: робота динамiчних груп вчителiв-предметникiв, кJIасних керiвникiв,
Вихователiв ЗЩО, шкiльних бiблiотекарiв; керiвникiв гурткiв, постiйно дiючi
Семiнари (з виховноi роботи, практичних психологiв); майстер-кJIаси
вчителiв: украТнськоТ мови, початкових класiв, англiйськоi мови тощо та була
органiзована на дистанцiЙнiй ocHoBi. Основними формами роботи стали:
онлайн-семiнари, наради, вебiнари, заочнi конкурси.



Yci методичнi заходи були спрямованi на озброення вчителlв новими
знаннями, методами, технологiями, що дозволяють перебулувати освiтнiй
процес вiдповiдно до нових вимог i пiдходiв.

Забезпечувалась у{асть прачiвникiв галузi у обласних онлайн-семiнарах.

Орzанiзацiя робоmш з фонdом пidручнакiв.
У 202l рочi вiддiлом освiти Безлюдiвськоi селищноi ради було

отримано 3 56З примiрники навчztльно-методичноi лiтератури дJIя 8 кгrасу та
l842 примiрники - дJIя 4 кгlасу, якi розподiленi по закJIадах освiти.

Заклади, пiдпорядкованi вiддiлу освiти Безлюдiвськоi селищноi ради,
забезпеченнi основними пiдручниками на 90 О/о та плану€ться надходження
пiдручникiв, в з€lлежностi вiд подzLльших замовлень,

Аmесmацiя пеdаzоziчнuх працiвнu KiB.

Проведення атестацii педагогiчних працiвникiв регулюють: Закони
Украiни кПро ocBiTy> (ст.50), кПро дошкiльну ocBiTy> (ч.1, ст,32), кПро
з;гаJIьну середню ocBiTy> (ч.1, ст.27), кПро позашкiльну ocBiTp (ст.25), Типове
положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв, затверджене накilзом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 06.10,2010 J\b 930, зареестроване
MiHicTepcTBoM юстицii УкраIни 14.12.2010 за Jф 1255l|8550 зi змiнами,
затвердженими наказами MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi та спорту Украiни
вiд 20.12.2011 за Jфl473, заресстрованими в MiHicTepcTBi юстицii Украiни
10.0l .2al2 за Ns14/20327, MiHicTepcTBa освiти i науки Nч 1135 вiд 08 серпня
2013 року, наказу МОН вiд 04,07.2005 NЬ39б кПро визначення порядку
присво€ннrI педагогiчних знань педагогiчних працiвникам>>, Положення про
сертифiкацiю педагогiчних працiвникiв, затверджене постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд27 грудня 2018 р. JФ l190 ( в редакцii постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вtд24 грудня 20Т9 р. JФ 1094).

В 202аП021 навчrrльному роцi було проведено 2 засiдання атестацiйноi
KoMiciT II рiвня (Наказ вiддiлу освiти Безлюдiвськоi селицslоi рали вiд
T5.02.202l ]\Ь 17 кПро угворення атестацiйноi KoMicii II рiвня при вiддiлi освiти
Безлюдiвськоi селищноi ради та атестацiю педагогiчних працiвникiв у
2а20 202l навчальному рошi>).

Вiдповiдно до п. 2.10 Типового положення про атестацiю педагогiчних
працiвникiв, атестацiйна комiсiя I рiвня не створювалася у Комун€tльному
закладi <Хорошiвський дошкiльний навча-гtьний закпад (ясла-салок)
БезлюдiвськоТ селищноi ради>, в якому кiлькiсть педагогiчних прачiвникiв
скJIадае менше нiж 15 осiб.

З метою активiзацii творчоi професiйноi
безперервноi фаховоi освiти, якiсноi роботи
посилення iх вiдповiдальностi за результати навчання й виховання дiтей та
учнiвськоi молодi, забезпечення соцiального захисту компетентноi педагогiчноi
працi, керуючись статтею б Закону УкраТни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>, пункту бl розлiлу V Прикiнцевi та перехiднi положення Закону
Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpai,Hi> у 20201202l навчzLпьному роцi
комiсiею I рiвня були aTecToвaнi педагогiчнi працiвники закладiв освiти

дiяльностi, стимуJrювання
педагогiчних працiвникiв,



Безлюдi вськоТ селищноi ради :

Кiлькiснi показники за пiлсумками атестацii педагогiT них прuiвниtсв

Без вищоi освiти

Педагогi
чне

званrUI

Ф
d)

tst

а)дl-ц
F

Посада
медпрафвни
KiB, якi бу.тlл

атесгованi у
поточноDf.ч

навчаJIьному

роц

кiлькiсть
атестованих

З вищою освiтою

Квалiфiкачiйна категорiя
педагогiч
не званIUI

До атестацiйноi KoMicii II рiвня апеляцiйнi скарги вiд педагогiчних
працiвникiв про незгоду з рiшенням атестацiйноi KoMiciT закгIаду освiти не
подавалися.

Атестацiйною комiсi€ю ll рiвня при вiддiлi освiти Беэгrюдiвськоi
селищноi ради було здiЙснено розгляд подання атестацiйних комiсiЙ I рiвня, та
атестовано педагогiв, якi у груднi 2а20 року успiшно проЙшшIи сертифiкацiю
педагогiчних працiвникiв, вiдповiдно до професiйного стандарту кВчитель
початкових класiв зак.iIаду загальноi середньот освiти>:
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лъ Назва навчаJIьЕого закладу ПIБ педагога Вiдповiднiсть ранiше присоснiй
квалiфiкачiйнiй категорii
<<с пецiалiст ви щоi категорi'i>>

l КЗ кБезлюдiвський лiцей
Безлюдiвськоi селищноi ради>

Лазарева Flататiя
миколаiвна

Вчитель початкових KJIaclB

м Назва навчflльного закладу ПIБ педагога Присвоення квалiфiкацiйноi
категорii <<спецiмiст вицоi
категоDlD)

l кз <васищевський лiцей
Безлюдiвськоi селищноi ради>

HoBiKoBa Валентина
олексiiвна

вчитель початкових класiв

П id в u ще н ня кв ал i ф iKa цit п е d az о z i ч нu х пр ацiв н tl KiB.
Вiдповiдно до ст. l8 Закону Украiни <Про ocBiTy)) та Порядком

гliдвищення квалiфiкачii педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв,
затвердженим Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21.08.2019 }ф 800
з метою задоволення ocBiTHix потреб педагогiчних працiвникiв заrсгlадiв освiти
Безлюдiвськоi селищноi ради, впродовж 2020l2a21".p. курсова перепiдготовка
здiйснюваJIася згiдно регiонzlJlьного замовлення на базi КВНЗ KXapKiBcbKa
академiя неперервноi освiти)) за очно-дистанцiйною формою навчаннrI.
Водночас, деякi педагоги виявили бажання проходити курсову перепiдготовку
за традицiЙною системою за очною формою навчання при XapKiBcbKoMy
нацiон€lJIьному унiверситету iMeHi В. Н. Каразiна та о}rлайн-платформах
KBceocBiTa * спiльнота активних освiтян), платформа вiдкритих онлайн-курсiв
dROMETHEUS), MCFR цифрове видавництво тощо.

На виконання Порялку та умов надання субвенцii з державного бюджету
мiсцевим бюджетам на забезпечення якiсноi, сучасноi та доступноi загzrпьноi
середньоi освiти кНова украiнська школа)), затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 04.04.2018 J\'9 237 (зi змiнами), враховуючи постанову
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 17.05.202| J\Ъ476 к,l]еякi питаннrI наданнrI
субвенцii з державного бюджету мiсцевим бюджетам на забезпечення якiсноТ,
с)часноi та доступноi загапьноi середньоi освiти "Нова украiнська школа" у
202l роцi)), Комуна_гrьним закJIадом кЩентр профеоiйного розвитку
педагогiчних працiвникiв) Безлюдiвськоi селищноi рали у 2а2т роцi було
Замовлено пiдвищення ква-rriфiкацii вчителiв початкових кпасiв та вчителiв, якi
Забе3печуватимуть реалiзацiю нового !ержавного стандарту базовоi середньоi
освiти за кошти державноi, субвенцii (субьскт пiдвищення квалiфiкацii * КВНЗ
KXapKiBcbKa академiя неперервноi освiти>)

Всього
пелпрацiвникiв

кiлькiсть вчителiв
початковоi школи за
напрямами: здiйснення

формувального
оцiнювання учнiв,

впровадження
дiяльнiсних, зокрема

iгровrтх, мgгодiв
навчання, органiзацiя

Кiлькiсть вчителiв ЗЗСО,
якi забезпечуватимуть

реалiзачiю нового
fl,ержавного стандарту

базовоi середньоi освiти, за
напрямами: професiйна

дiяльнiсть вчителя
(формування ключових та
предметних (галузевих)

кiлькiсть
асистентiв
вчителiв

9
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IНКЛЮЗИВНОГО

навчання,
викорllстання

цифрових технологiй
та технологiri
дистанцiйного

навчання

компетентностей вiдповiдно
до Концепцii реалiзацii

державноТ полiтики у сферi

рефор мування загальноi
середньоi освiти "НУШ',

впровадження дiяльнiсних,
зокрема iгрових, мsтодiв

навчання тощо), органiзачiя
iнклюзивного навчання,
використання цифрових
технологiй та технологiй
дlrстанцiйного навчання;

70 8 54 8

навчання на
закладiв загаJIьноi

курсах пiдвищення
середньоi освiти

квалiфiкачiТ
(в обсязi t5

вчителiв 5-11 (12) класiв
(30, 45, 60) годин, (в

дистанцiйно-заочнiй формi) за рахунок отриманоi Безлюдiвською селищною
бвенцii на умовах прям ого дого

Всього
педпрацiвникiв

квнз
<XapKiBcbKa

академiя
неперервноi

освiтю>

Харкiвський центр професiйно-
технiчноi освiти лержавноi служби

зайнятостi

тов
Видавництво

<<Раною>

5l 40 l8 1l

радою

Навчання на курсах пiдвищення квалiфiкацii вчителiв 5-11 (l2) класiв
закJIадiв загальноi серелньоi освiти в дистанцiЙно-заочнiЙ формi за рахунок
коштiв Безшодiвськоi селищноi рали ("а умовах прямого договору) за
напрямом <!iти з особливими освiтнiми потребами: кгriнiчнi та психолого-
педагогiчнi аспектиD -lб осiб, за напрямом (Проведення профорiснтацiйноi
роботи зi шкiльною молоддю) - 2 особи.

Супервiзiя
Одним з прiоритетних завдань Комуна-rrьного закJIаду <Центр

професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв> Безлюдiвськоi селищноТ рали
зд11исненнrt супервiзii допомоги педагогу€ здlисненнrt супервlз11 - допомоги педагогу чи закпаду, яка спрямована на

роботу з професiйними труднощами, анаJIiзом недолiкiв та на удоскон€lJIеннrI
органiзацii роботи.

На виконання наказiв MiHicTepcTBa освiти i науки Украi,ни вiд 18.10.2019
Nsl313 кЩеякi питання органiзачii та проведення супервiзii>, згiдно статей 90l-
907 t{ивiльного кодексу Украiни, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 04
квiтня 2018 року Ns 2З7 кflеякi питання надання субвенцii з державного
бюджету мiсцевим бюджетам на забезпечення якiсноi, сr{асноi та доступноi
загальноi середньоi освiти <Нова украТнська школа>r, iз змiнами, внесеними
згiдно з постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд |7 .05.2021 Ns476, та з

метою надання методичноi допомоги вчителям початкових класiв, якi
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впроваджують !ержавний стандарт початковоi, освiти у 202IПа22 навчальному

рочi вiлповiдно до Концепцii <Нова украiнська школа), у груднi 202Т року було
надано послуги супервiзii трьом )чителям початкових кгlасiв КомунаJIьного
закJIаду <<Безлюдiвський юридичний лiцей iMeHi Героя Радянського Союз1,
I.Я.Пiдкопая Безлюдiвськоi селищноi ради> сертифiкованим супервiзором, з

яким було укJIадено вiдповiдний договiр.
Супервiзi" * u. новий iHcTpyMeHT професiйноТ пiдтримки та професiйного

розвитку педагогiчних працiвникiв закпадiв загальноi середньоi освiти в умовах
реа-гliзачii завдань HoBoi украiнськоi школи.

Ключовi функцiТ супервiзора: консультативна, наставницька, функцiя
фасилiтатора (молератора).

Основними принципами супервiзii с:

- гуманiзм i людиноцентризм - побудова взаемодii суб'ектiв супервiзii на
гушланiстиllних цiнностях, визнання прiоритету прав i свобод людини,
особистiсноi гiдностi ;

- прозорiсть - забезпечення доступу суб'ектiв супервiзii до MaTepia-rriB

вивченнrI, н?д€tння права на висловлення власноi точки зору кожному учаснику;
* об'ективнiсть - неупереджене ставленнJI супервiзора до результатiв

роботи педагогiчних працiвникiв, i,x трулнощiв та ймовiрних проблем;
* партнерська взаемодiя * мiжсуб'сIсгна piBHicTb i взасмодiя уrасникiв

супервiзii, спiльне вирiшення проблем i пошук шляхiв покращення освiтнього i
управлiнського процесiв ;

iндивiдуа-гrьний пiдхiд толерантне ставлення до Bcix суб'екгiв
супервiзii, спрямованiсть на пiдтримку i надання консультативноi допомоги у
вирiшеннi виявлених у процесi супервiзii професiйних проблем;

- прогностичнiсть - спрямованiсть процесу i результатiв супервiзii на
пiдтримку i подальший розвиток педагогiчних працiвникiв, покращення
надання ocBiTHix послуг, якостi навчання в умовах НУШ;

- розвивальний характер * мотивацiя суб'ектiв супервiзii на активiзацiю
використzlнняiхнього професiйного розвитку, самовдосконапення,

можJIивостей сучасних IKT, IHTepHeTy, самоосвiти ;

- рефлективнiсть * здатнiсть супервiзора усвiдомлювати важпивiсть i
вiдповiдальнiсть cBoei дiяльностi як наставника, консультанта, фасилiтатора;
сприяння, пiдтримка, консультування суб'ектiв супервiзii rцодо формування у
них навичок професiйноТ рефлексii, здатностi об'сктивно оцiнювати результати
своеi дiяльностi, бачення шляхiв подальшого професiйного розвитку;

надiйнiсть i валiднiсть вимiрювання результатiв супервiзii -
використання су{асних вивiрених методик вивчення, об'€кгивнiсть TpaKTyBaHHrI

результатiв, обов'язковiсть фiксаuii процесу та результатiв супервiзii.
Основною метою проведення супервiзii е комплекс заходiв з

методичного супроводу, професiйна пiдтримка та професiйний
педагогiчних працiвникiв зашrадiв загаJIьноi середньоi освiти.

Серед основних завдань проведення супервiзii:
* здiйснення навчально-методичного супроводу професiйноi дiяльностi

навчально-

розвиток

суб'ектiв освiтнього i управлiнського процесiв;
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- пiдтримка процесу професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв
закладiв загальноI середньоi освiти;

консультув€tння 1^rасникiв освiтнъого процесу з актуальних питань
впровадження Концепцii НУШ, ocBiTHix програм i навча-гlьних планiв,
впрOвадження сучасних технологiй навчання, використання iнформаuiйно-
комунiкацiйних i цифрових технологiй тощо;

педагогlв;

- сприяння нzшIагодженню партнерськоТ взасмодii школи, влади i громал

рiзних piBHiB задпя реалiзачii завдань НУШ.
Супервiзiя проводиться за напрямами, пов'язаними з профеоiйним

стандартом вчителя початкових класiв HoBoi украiнськоi школи.
OcHoBHi форми проведення супервiзii:

iндивiдуальна, що передбачае здiйснення одного чи кiлькох
наставницьких циклiв (бесiда з планування, спостереження, бесiда з рефлексii,
створення плану професiйного розвитку);

- групово, що передбачае спiльне обговорення, обмiн доовiдом i аналiз

результатiв дiяльностi професiйних груп з метою пiдтримки i прогнозування
под€tльшого професiйного розвитку 1^lасникiв освiтнього процесу.

Начальник вiддiлу освiти Вiкторiя ПАВЛЕНКО


