
Безл юдiвськоi селищноi ради
освiти
, за 2022 piK

упродов ж 2о22 року вiддiл освiти Безлюдiвськоi селищноi ради (дагli

вiддiл), заклади дошкiльноi та загапьноi середньоi освiти здiйснюваrrи реалiзацiю

основних завдань державноi полiтики у сферi освiти на територii Безлюдiвськоi

селищноi рали.
працiвники вiддiлу забезпечували виконання законодавства у гаJIузl

освiти, державного стандарту загапьноi середньоi освiти, вимог Базового

компонента дошкiльноi освiти, Концепцii Новоi украiнськоi шкоJIи,

впровадЖення компетентнiсного, особистiсно орiентованого, дiяльнiсного,

iнклюзивного пiдходiв донавчання здобувачiв ОСВiТИ i НОВИХ ocBiTHix ТеХНОПОГiЙ;

планування та визначенЕя TpaekTopi| професiйного розвитку педагогlчних

працiвникiв, особливостей органiзацiiосвiтнього процесу за о"":-:лУiJ::

Ено
ник

го сеJIищного голови

дистанц11иного

Юпiй сВIТЛиЧнии
D l.odlrP?

здобуття освiти, у тоrvry числi з використанням

навчання тощо.

I. ОрzанЬацiйна робоmа,

З 1 сiчня 2022 рокУ ,"р"*Ъ вiддiлУ освiти Безrподiвськоi селицц{оi рф{и

налiчуС 5 закладiв загаJIьНоi середНьоi освiтИ в яких навчаеться 1930 yrHiB, та З

заклади дошкiльноi освiти, в яких виховуеться 390 дiтей,

у зв'язку з карантинними обмежен}шми на територii Украiни Bci завдаItня

виконувztлися у гнучкому онлайн-режимi, за iндивiдуЕlльними планами,

.I|,iяльнiсть роботи вiддiлу висвiтлюеться на офiцiйному веб-сайтi

https://khbsr.gov.ua/viddi1-osvit.v/, на якому розмiшцrrоться офiчiйнi документи,

норматиВно-правОвi актИ ,u *o|".Hi матерiаJIи дJIя освiтян, батькiв, здобувачiв

освiти, гостей сайту.

У групi для керiвникiв закладiв освiти, у мережi Viber забезпечуеться чiтка
J 'YJ'^^ *-:^,;^;- 

?я n( в, збiр iнформачii та вчасне
взасмодiя та контроль за роботою закJIадlв, ':'о 

,:wч,

iнформування ,щепартаменту освiти i науки Харкiвськоi обласноi державно1

_. -_ _:--:л'*-л.,:т p;--i-.l ..спiти кчльтчDи. спорту та комунiкацiй з громадськiстю,
алмiнiстрацii, вiддiлу освiти, культури, СПОРТУ Та КОМУНiКаЦtЙ З ГРОМаДСЬКlultu'

Харкiвським регiонаJIьним центром оцiнювання якостi освiти, Щержавну службу

якостi освiти iт.д.

Забезпечено постiйну пiдтримку в актуаJIьному стан1 систем:

про робоry
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СДЕБо(еДинадержаВнаелектоНнабазизпитанЬосвiти)наДанняВ
повному, актуаJIьному та достовiрному cTaHi iнформачii про пiдпорядкованi

закладИ загаJIьнОi..р.д""оi освiти дJш виготовленЕя свiдоцтв про повну загаJIьну

та про базовУ заг€шьнУсередню ocBiTy випускникам 2021 року);

ICyO (iнформацiйна система управлiння освiтою) формування та

заповнення форм звiтностi з питань дiялъностi закладiв загапьноi середньоi,

дошкiльноi, а саме: знз-1 , 71-, 76-,83-, 85-рвк, д,4,5,6,7-8,9,1-зсО, зв_1'

ведення облiку дiтей шкiпьного BiK1,, облiк пiдруlникiв),

забезпечено реалiзацiю конституцiйного права громадян на звернеЕня:

затвердженО графiК особистого прийому громадян начаJIьником; ведеться

журналресстрачii з€lяв, звернень, скарг, пропозицiй, за звiтний перiод до вiддiлу

надiйшлО 12 звернень. ВiдпОвiднО до чинного законодавства вирiшено порушенi

питання та надановiдповiдi заявника]чI,

за звiтний перiод вiдповiдно До Плану роботи проведено 10 нарад, де

розглянуто 21 питань,

Пiдготовлено та ВиДано1l0наказiв:зосновноiдiяльностi_42,каДровi_

б8.

отримано,опрацЬоВановхiдноiкореспонденцii254ДокУМеНТи'
пiдготовлено вихiдноi кореспонденцii - 29,

7питаньВинесеноНарозглядТазатВерДжеЕня
плануеться робота Вiддiлу,

cecii. Щомiсячя, щотижня

II. 3абезпечення функцiонування zшlузL

Основними завданЕями бУЛИ: . 
ю украiни црава

-стВоренняУмоВдляреаrriзацiiгаранТоВаногоКонститУЦtеl

громадяН на отриМання дошкiльноi та повноi загальноi середньоi освiти;

-l00.вiдсоТкоВогоохопленняДiтейтапiДлiткiвшкiльноговiкУосвiтнiм

"o"'',:;Tiu"ni""" пiдпоряДкованими ЗаКJIаДаIч{и, координацiя iхньоi дiяльностi,

Bci дiти шкiльного Biky, якi пiдлягають навчанню та проживають на

територiТ БезлюдiвськоТ селищноi ради, охопленi ocBiTHiM процесом,

органiзачiя ocBiTHboi роботи в закладil( освiти бУЛа ""О"':111л:,"
виконан}uI Законiв УкраiнИ кПрО ocBiry>>, кПрО повнУ загаJIьнУ середню освlту>),

кПро дошкiльну ocBiry>, Щ,ержавних стандартiв освiти, iнших нормативно-

поu"от;ffi'запровадження 
вiйськового стану у Bcix закJIадD( освiти було

органiзовано та забезпечено навчання за технологiями дистанцiйного навчання

ЗДОбУВаЧ; 
:;:Жruцii дистанцiйного навчання вИКОРИСТОВУВаЛИСЯ ПЛаТфОРМИ



Google classroom, Meet за вибором УЧИТеПЯ Та З YPaxYY]ii}:::Til'11]]]]_
вiдеоiнструменти skype, zoom, браrrи участь в онлайн-семiнарах та онлаин-

форУмахiзвикорисТанняМвiдеоiнстрУментiвSkУре,ZооmабоВЧатil(на
платформах дистанцiйного навчання (наприклад, viber групи) тощо,

ддмiнiстрацiями закладiв освiти, вихователями, вчителями, практичними

психологами та соцiальними педагогами, керiвниками rypTkiB була проведена

значна робота щодо наповнення якiсним контентом змiсry дистанцiйноi освiти,

Пiдводячи пiдсумки, можна вiдмiтити, що дJlя органiзацii навчання ylHiB

педагогами використано Bci можливостi i варiанти, ,Щистанцiйне навчання ylHiB

l -4 класiВ здiйснюВалосЬ на онлаЙн п.патфОрмa)( <<Google Classroom), Де cTBopeHi

вiртуальнi класи, в яких педагоги розмiшцуrоть публiкацii (домашне завдання) та

маютЬ можливiсть оцiнити виконану робоry кожного учня, Платформа мае cBoi

переваги, оскiльки батьки м€lють можливiсть перегJIянути оцiнки та

проконтролювати виконання завдань, При пiдготовцi ypoKiB, вчителi

використовуваJIи рiзноманiтнi ресурси,

класнi керiвники проводили консультування по телефону або ж онлайн за

допомогою соцiальних мереж та спецiапьно створених груп, отже, злагоджена

робота Вiддiлу, педагогiчних колективiв, контроль з боку батькiв _ все це

забезпечило засвосння у{нями навчального матерiалу,

БулО створенО Bci умоВи длЯ завершення 202112022 навчаJIьного року,

органiзовано та випущено ||7 вппускникп 11 к.гlасiв закладiв загальноi

середньоТ освiти. На пунктитестування для скJIаданЕя iспитiв у формi нмт

пройшлИ 90 випуСкника' 
1 гIпRнЧ 1агаJIь}г 

. 
у - 117 здобувача

Отримали свiдоцтва про повну загаль}rу середню ocвlT

освiти; свiдоцтва про базову загальну середню ocBiTy -|11;

135 - отримЕtпи похвапьнi листи;

20 - похвальнi црамоти;

8 - золотих медалiв , за високi досягненЕя у навчанн1,

упродовж звiтного перiоду дiяльнiсть вiддiлу була спрямована на

здiйснеНня державноi полiтики в гагlузi освiти, створення наJIежних умов ii

функчiонування й розвитку, удосконаJIення змiсту освiтнього процесу,

впровадження ocBiTHix технологiй, розвиток здiбностей дiтей i пiдлiткiв,

пiдвищеНня якостi ocBiTHix послуг за прiоритетними напрямами на 2022 р\к,

Iнмюзuвне навчання

важливим прiоритетом у роботi освiтньоi гагrузi е забезпечення якlсною

освiтою дiтей з особливими освiтнiми потребами,

Реаlriзацiя права дiтей з особливими освiтнiми потребам" 
_о_,::,:'"л:З1:

до якiсНоi ocBiTll вимагае забезпечення безбар'ерностi до

органiзацiт безпечного iнклюзивного освiтнього середовищо,

закладiв освiти
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кожна людина незалежно вiд стану здоров'я, наявностi фiзичного чи

iнтелектуаJIьного порушення, мае право на освiту.Цей принцип, зафiксований у

низцi мiжнародних й украiнських законодавчих aKTiB, покJIадено в основу

органiзачii iнклюзивного навчання, Що значно пiдвищуе потенцiшl дiтей з

особливимиосвiтнiмипотребадлиВсуIасноМУсоцlУМ1.
на територii Безлюдiвськоi селищноi ради навчаються у ЗЗСО 14 дiтей з

особливими освiтнiми потребами, а у ЗrЩО - 0,

Вiдповiдно До ч.3 ст. 20 Закону Украiни <Про ocBiTy>> закJIади освlти

Безлюдiвськот селищноi ради забезпечують надання психолого-педагогiчних та

корекчiйно-розвиткових послуг вiдповiдно до висновкiв IРЦ,

УзакладахзагаJIъноiсередньоiосвiтипрацюе13асистентiввчителята1
асистент дитини.

1нклюзиВна ocBiTa - це комПлексний процеС забезпечення рiвного доступу

до якiсноi освiти шJIяхоМ органiзацii навчання дiтей у закJIадD( освiти на ocHoBi

застосування особистiсно-орiентованих методiв навчання з ypaxyBaнH,tм ikHix

i ндивiдуальниХ особливостей у навччлJIьно-пiзнавапьнiй дiяльностi,

l1.01.2022рокУвiдбУвсяконкУрсназамiщеннявакантноiПосаДи
директора KoMyHaдbHoi установи <Iнклюзивно-ресУрсний центр) Безлюдiвськоi

селищноi рали. Комiсiя визначила переможцем конкурсу на посаду директора

КомунаПьноi установИ <<Iнклюзивно-ресУрсниЙ центр) Безлюдiвськоi селищноi

радИ ХаркiвсЬкогО районУ XapKiBcbKoi облаСтi Ларiну Ельвiну Решатiвну,

Робоmа iз обdарованою молоddю

проведена робота по заJIrIенню обдарованих ylHiB до написання наукових

робiту Всеукраiнському KoHKypci - захистi науково_дослiдницьких робiт мАн,

В I семесТр \ 2022-2О2З 
".р. 

про"едеНо I "u" конкурсу, У конкурсi-захистi

науково-дослiдницьких робiт взяли )п{асть yrHi закладiв загалlьноi середньоi

освiти: Комуналlьний заклад "Безлюдiвський юридичний лiцей iMeHi Героя

Радянського Союзу I.Я. Пiдкопая Безлюдiвськоi селищноi ради", Комуналrьний

заклаД,,БезлюдiвськийлiцейБезлюДiвськоiселищноiраДи''.
ЖУрiрозГлянУлоlOробiтУТакихвiДдiленняхiсекцiях:
-ВiДДiленняiсторii,секцiяiсторiяУкраiЪи,праВозНаВстВа;
- вiддiленrrя фiлософii та суспiльствознавства, секцiя фiлософiя,

соцiологiя, педагогiка;

- вiддiлення xiMii та бiопогii, секцiя психологlя;

rЕJУJrD[сtt - ' ДДvrvД!дv.^'-л;; 
о,.i бчп цо YlaCTi У II

науково_дослiдницьких робiт мАн, якi були направлен1 )

,,,,,i'l rriттдй iпленi
( w\rJlcawf rvLaLJ l v L9,

Героя Радянсько.о Союзу LЯ, Пiдкопая Безлюдiв""*о:_"_:]"*1"^,::i_:":""Ё::r 9РuЯ гiry4,rгrчDl\\

KpicTiHa Михайлiвна, Тапкiв Юлiя Станiславiвна, Федорченко Сгор



Валерiйович, Багlух Альбiна Олексiiвна, Харченко Анастасiя СеРГiiВНа,

По н о м аре н ко Олександр В олодимирович, .Щуб iHa IHHa Олександрiвна).

У зв'язкУ з военним станом I, II етап Всеукраiнських учнiвських олiмпiад

проводилися в on-line форматi, за допомогою платформи GoogleMeet.

Результат - 11 переможцiв, якi направленi на участь у III етаП, ЯКИЙ бУЛе

проводитися у II семестр\2022,2023 н.р.

також ряд koнkypciB серед ylHiB закладiв загальноi середньоi освiти, таких

як:

- хII Мiжнародний мовно-лiтераryрний конкурс yrHiBcbKoi та

студентСькоi молОдi iMeHi Тараса IIIgз,Igцца;

_ хХII Мiжнародний конкурс з украiнськоi мови iMeHi Петра Яцика;

конкурс дитячих мапюнкiв кЗбережемо фунти рiдноi Украiнш;

конкурс кПтах року ,2022>;

Всеукраiнський конкурс <<Земля - наш спiльний дiм>;

конкурс <Еко-Техно Украiнa>;

ВсеукраiЪський конкурс мультимедiйних проектiв <<Вряryвати вiд

забуття>;

фестивагrь ораторського мистецтв а 2022.

наразi сформовано банк даних про переможцlв та призерlв koнkypclB

обласного та всеукраiнського piBHiB, яких буле вiдзначено пiд час урочистостей

до l5 червня 202З року.

Аmесmа цiя пеdаеоеiчн ш працiвн uKiB

Вiдповiдно до п. 2.10 Типового положення про атестацiю педагогiчниХ

працiвникiв, атестацiйна комiсiя I рiвня не створюваJIася у Комунальному

за*ладi <Хорошiвський дошкiльний навчапьний закJIад (ясла-садок)

БезлюдiВськоi селищнОi ради>, в якомУ кiлькiсть педагогiчних прачiвникiв

складае менше нiж 15 осiб.
ДтестацiйноЮ комiсiеЮ II рiвня при вiддiлi освiти Безлюдiвськоi селищноi

ради було здiйснено розгляд подання атестацiйних комiсiй I рiвня,та атестовано

п.дu.оii", якi у груднi 202i. року успiшно пройшли сертифiкацiю педагогiчних

працiвни*iu, 
"iдпъъiд"о 

ло пiофесiйного стандарту квчитель початкових класiв

закладу заг€шIьноi середньоi освiти>
з метою активiзацii творчоi професiйноi дiяльностi, стимулювання

безперервноi фаховоi освiти, якiсноi роботи педагогiчних працiвникiв,

посилення ix вiдповiда.пьностi за результати навчання й виховання дiтей та

учнiвсьКоТ молоДi, забезпеченнЯ .оцi*""ого зФшсту компетентноi педагогiчноТ

працi, керуючисЬ статтеЮ б ЗаконУ УкраiнИ пПро мiсцевi державнi

адмiнiстрйiu, пункту бl роздiлу V Прикiнцевi та перехiднi положення Закону

УкраТни uПро мiсцеве самоврядiвчr"" 
" 

УкраiнЬ у 2O2I|2O22 навч€шьному рошi

*ori"i..o If рiвня булп u"e"rb"aHi педагогiчнi працiвники закладiв освiти
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в результатi черговоi атестацii, комiсiею II рiвня _ 
при вiддiлi освiти

Безлюдiвськоi селищноi ради визнанi такими, ,цо 
"iд"ъвiднiсть 

Займанiй Посадi

ьвзлюдIвсъкоi с

БЕзлюдIвськоi сЕлI,ilцноi р

Безлюдiвськоi селищноi р"дg

р

,срrюгУБIВСъ

.що атестацiйноi koMicii II рiвня апеляцiйнi скарги вiд педагогiчних

ЗДКЛДД кБЕЗЛЮ



працiвникiв про незгоду з

подаваIIися.

7

рiшенням атестацiйноi KoMicii закладу освiти

П id в uщен ня кв аtлiфiка цii
Вiдповiдно до ст. 18 Закону Украiни кПро ocBiTy> та Порядком

пiдвищення квалiфiкацiТ педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв,
затвердженим Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21.08.2019 J\b 800,

з метою задоволення ocBiTHix потреб педагогiчних працiвникiв заклаДiв ОСВiТИ

Безлюдiвськоi селищноi ради, впродовж 20201202lH.p. курсова перепiдгОтОВКа

здiйснюв€Lлася згiдно регiонального замовлення на базi КВНЗ <XapKiBcbKa

академiя неперервноi освiти> за очно-дистанцiйною формою навчання.

водночас, деякi педагоги виявили бажання проходити курсову перепiдготовку за

традиuiйною системою за очною формою навчання при XapKiBcbкo}ry
нацiональному унiверситету iMeHi В. Н. Каразiна та онлайН-ПЛаТфОРМаХ

<BceocBiTa - спiльнота активних освiтян>>, платформа вiдкритих онлайн-курсiв
(PROMETШUS), MCFR цифрове видавництво тощо.

кЗ кБезлюдiвський I-щрIIп> у 2022 роцi €lнонсував курси, вебiнари,

семiнари для освiтян закладiв освiти Безлюдiвськоi селищноi рали рiзноманiтних
органiзацiй, платформ :

l. Програма дJIя вчителiв, якi хочуть навчати медiаграмотностi (ГО <Iнша

ocBiTa)
2. Вебiнари <Teathing teens communicatively> <Evaluating

communication> для пiдтримки реформи нуш в 5-х кJIасах на уроках англiйськоi

мови (Cambridge University Press та компанiя <Лiнгвiст>)

3. 5-денний iнтенсив про STEM-ocBiTy в нуШ (вiддiл SТЕМ-освiти Д{У
<Iнститут модернiзацii змiсry ocBiTn> спiльно з ЩЗВо <Унiверситет

менеджменту o""ir"u та за пiдтримки видавництва <Видавничий дiм KOcBiTu)
4. Курс для освiтян iз мiжнародного ryманiтарного права (MiHicTepcTBo

освiти i науки Украiни спiльно з Украiнською Гельсiнською спiлкою з прав

людини)
5. Навчання педагогiв з питань MiHHoi небезпеки (лист MiHicTepcTBa освiти

iнауки Украiни вiд 01 квiтня 2022 року Jф 1/3998-22 <Про навчання з MiHHoi

небезпеки на спецiальнiй онлайн платформЬ).
6. Вебiнар ДлЯ освiтяН i представникiв адмiнiстрацii шкiл <<Iдентичнiсть Я-

людина i Я-вчитель в умовах вiйни. Моi ресурси та можливостi>> (Бо

<Благодi йний фоrд <Восток SOS) у партнерствi з ГО <Mondo> (Естонiя) за

фiнансоВоi пiдтрИмки MiHicTepcTBa закордонних справ EcToHii)

7. ГIлатформа Edway з програмап,rи дJIя пiдготовки до нового навчzlльного

року

украТнськоТ школи>
9. Iнститут педагогiки Нацiональноi академii педагогiчних наук Украiни

проводиТь он-лайН ceMiHaP з питанЬ науково-методичного супроводу реформи

НовоТ украiнськоi школи кОрганiзацiя освiтнього процесу в 5-х кJIасil( закладiв

загЕuIьноТ середньоi освiти>.



l0..Ц,итячийфондооН(ЮшСЕФ)спiльнозосвiтн":Y-:j,-формоюЕdЕrа
розробили онлайн-*ур" коснови здорового харчування для Y]liB 1-4 класiв>

l 1. офiс доброчесностi нлзк та Edcamp ukraine розробшrи програму для

вчителiв кПомiчай, упiзнавай, поводься безпечно: пiдвищення обiзнаностi про

р"r"*" вибухонебезпечних предметiв>

l2. гО "Смарт ocBiTa", пu*й.uа i студiя онлайн-освiти EdEra за пiдтримки

Представ"rчr"u 
ib"*, ФрiдрiхаЪчуrч""а за СвободУ" в YKpaiHi запускаютъ

серiю безплатн"* "йi""р;aй """""ni" 
iз провiдними експертами гаJIузl,

l 3. MiHicTepcTBo освlти i ,uy*, УrФчУ", спiпьно з ДIУ <<Iнститугом

модернiзацii змiсту освiтю> "" 
д.ъоiшдiей iнновацiйнот та цифровоi освiти

розробил, Kypg пiдвищен," *"-iФi*1,1 :::,:н 
кПерша психологiчна допомога

учасникам освlтнього процесу пiлчас та пiсля завершення военних дiй>,

l4. .Ц,ля освiтян закладiв дошкiльноi, загальноi середньоi, позшлкlпьно1,

професiйноi (професiй.о-r.*rii"ы;, фаховоi передвищоi. та вищоi освiти

розпочнеr"." д"Ъrанцiйне навчанЕя за програмо. iЦ"Оровi iнструменти Google

'дп" оa"irи> вiд моН i GооФ YKpaiHa,_ - л _i_ллiсrr r.rл2ТТоч йнлланавчання
17. За пiдтримки МоН,u ЬrшсЕФ KOcBiTopio розпочиНаJIа навчання 1з

впровадженЕя iЁфор," НИШ у сер:д1: ::::l
18. онлайн_курс д* о."irяtl "психологiчна безпека дорослих та дlтей пlд

час повiтряноi тривоги у школi" .л,л лолiс баатспттIтовних вебiнар'
19.ЗапiдтримкиМонтаЮНIСЕФстарryесерiябезкоштоВнихвебiнарiв

для украiнських уrителiв "р. 
;;;;йста]{н1 ВЪ.у*рuьськоi школи онлйн, мета

якоi - цiкаве та ефективне навчання yrHiB 5-11 класiв,

20. "Спiльно для вчителiв" - проект допом"ii,:т:,лям з пlдтримки

ментаJIьного здоров,я та сприяння у подоланнi трулношr1 пi1 час вiйни, проект

реалiзовуеться освiтньою орau"ъ"цi,о "навчай для Украiни" за пiдтримки

UNICEF Ukraine в рамках ,"iui"r""и <<спiльно до навчанняп, курс <<смiливi

навчати)) для освiтян !____,__,., \/ir:
21.ГромаДсЬкаспiлкакосвiторi"пчпiдтримкиМiнiстерстВаосВlТиl

науки Украiни та Щитячоrо фоrоу ООЁ (юнIсЕФj започаткуваJIа безкоштовний

курс i, .r."*опо.iчrо-.rоцiЙноi пiдтримки для вчителiв та шкiльних психологiв

<РОЗУМiЮ>, 
iти Безлюдiвськоi селищноi ради активно бРаrrИ

ОСвiТЯНИ ЗаКЛаДlв осВlти Dt;5Jш\,лrDчDl\чд чy,лл_-.---_ t

УЧасТЬвпiДвиЩеннiквапiфiкачii,актиВнозйма.писясамоосВrтою.

С altлo ocBimb С а йm Ко нсульmаmuвна робоmа It енmру

ФахiвцямиКЗпБ.,п'дi"."-"иLtrР-ГtrЬУспiшнобУлопройдененаВчанн'I
з отриМанняМ сертифiкатiВ за темами: <<Навчапь"о-N[""одичний супровiд

учителiв в умовa)( реа.пiзачii Щержавно,о ,"""дарту базовоi середньоi освiти:

особливостi впровадж:нy 
:^ 
Й;ii i:,1y:кiй 

школi (5 клас)>>, <<ПсихОЛОГlЧНа

безпека дорослих та дiтей пiд час повlтряноi тривоги у школi), ((НУШ: все про

оцiнювання>,<НУШ:базовасередняосвiта>,оП.ршuПсихоЛоГiчнаДопомогапiД
час та пiслЯ ВiЙНИ>. 

___ллл_,,iй rrqvкп 
,- ,атернет-конфеРеНЧii

Брали y"u"" у II Мiжнароднiй науково-практичнlи lI



<IIIляхи удосконалення професiйних компетентностей фахiвцiв в умовах
сьогоденЕя)).

пройшли навчання у Школi новопризначеного директора та консультанта

L[]-рпП за темоЮ <ПiдвиЩеннЯ квалriфiкацii директорiв (консультантiв) Щентрiв
професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв>>, брали участь у методичному
колоквiумi <<органiзацiя дiяльностi психологiчних служб на сучасному етапl

реформування системи освiти в YKpaiHi i в умовах военного часу)). Пройшли

навчання з тренерського курсу << Дкадемiя ефективного управлiння Ззсо>.
кЗ кБезлюДiвськиЙ IJ[IРПП) активно веде власний офiцiйний сайт

https://bzl.cprpp.org.ua, де у роздiлi <<Новини>> ознайомлюе з нормативно-правовими

змiнами, висвiтлЮ€ корисНi посилання та актуальнi ocBiTHi тенденцii.

ФахiвцяМи КЗ <БезлюДiвський I-црпП>) протягом 2022 року надаваJIась

консультативна допомога з питань планування та визначення TpaeKTopll

профЪсiЙногО розвиткУ педагогiчних працiвникiв, щодо особливостей органiзацiI

освlтнього процесу.
проводили органiзацiйнi заходи Центру щодо роботи з педагогiчними

працiвниками: оновJIенн я бази даних педагогiчних працiвнИкiв закладiв освiти,

органiзацiя роботи Школи молодого педагога (5 педагогiв у 2022 роцi),
органiзачiя jоботи психологiчноi служби закладiв освiти (9 педагогiв у 2022

роцi), органiзацiя освiтянських спiльнот за освiтнiми галузями.

бахiвцi Центру надаваJIи роз'ясненIlя стосовно того, як мае вiдбуватисЯ

оформлення шкiлrrоl'до*ументацii (ка.гlендарнi плани, журнали тощо) пiд час

д"сrаrцiйноi роботи. Розглядапи найпоширенiшi питання щодо оцiнювання в 5-

ому клаСi нуш, ведення журнаJIу та заповнення кСвiдоцтва досягнень уrня>,
Обговорюв€Lли з педагогiчними працiвниками вiдповiдних галузкй

iнструктивно-методичнi рекомендацii моН Уrqpаiни щодо оцiнювання

результатiв навчання у новому навчаJIьному Роцi, ознайомлюв€ши з

iнструктивно-методичними рекомендацiями щодо органiзачii освiтнього

процесу та викладання навчальних предметiв у закJIадах загагlьноi середньоi

освiти у 2О221202з навчальному роцi, з перелiк€лми навча.ltьноi лiтераryри та

навч€LльНих програм, рекомендовaних MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи для

викорисТання в ocBiTHboМy процесi закладiв освiти у 202212023 навчальному

роцi. ВисвiтлюваJIи нормативно-правове забезпеченIIя здобуття освiти осiб з

ооп на 202212023 навчагlьний piK. У 2022 роцi продовжуваJIИ роботУ пО

оволодiннЮ освiтянами закладiв освiти iз iнтерактивними та ефективними

iнструментами для дистанцiйного навчання,

Н ау ко в о -меmо d uчнi з uсо d u It енmру

з 1 сiчня 2022 року Ъiдбупч." онлайн-зустрiч освiтянськоi спiльноти

природничоi галузi закладiв освiти Безлюдiвськоi селищноi ради за темою

uЬсобливостi ЗНо 2022: бiологiя та xiMiя>>

0l лютого 2о22 року вiдбупася онлайн-зустрiч освiтянськоi спiльноти
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заступнИкiв директорiв з виховноТ роботи та педагогiв органlзаторlв закJIадlв

освiти Безлюдiвськоi селищноi ради за темою (Дктуальнi питання в роботi

заступника директорD.
l0 лютог о 2022 рокУ вiдбулася онлайн-зустрiч освiтянськоi спiльноти

математичноI гаJIузi закJIадiв освiти Безлюдiвськоi селищноi ради за темою

<Iнновацiйнi методики при пiдготовцi до знО з математики> (критичне

мислення та проблемне навчання), пiдготовка до реалiзацii навча.пьних програN,r

в умовах нового/щержавного стандарту базовоi середньо-i освiти).

l8.02.202z вiлбулася оrпuitr-rустрiч педагогiв мовно-лiтературнот

ocBiTHboT гагlузi (вчителiв украiнськоi мови та лiтератури) за темою <<Методи

активiзацii знань мовно-лiтературноi ocBiTHboi гагlузЬ>, пiдготовка до реаlriзачii

навч€tJIьних прогр€lI\d В умовах "Ь"о.о 
,Щержавного стандарту в умовах базовоТ

середньоi освiти
З метою надання

органiзачii навчального
надiслана презентацiя

методичноi допомоги педагогiчним працiвникам в

процесУ новогО навчzлльногО 20221202З рок}, була

бЫiвuЬ кЗ <<Безлюдiвський I_[РIIП) з добiркою

методичних рекомендацiй
з метою надання методичноi допомоги педагогiчним працiвникам закJIадlв

освiти Безлюдiвськоi селищноi ради в ocBiTHboMY ПРОЦеСi У 20221202.З

навчаJIьному рочi, була надiслана презентацiя <<Методичнi рекомендацii,

ПiдсумкОra- оцiпrОванЕЯ та заг€шЬнi вимоги до ведення класного журнаJIу)),

ро.рЬбп.на фахiвцями КЗ кБезлюдiвський tЩРПIЪ)

проведений вебiнар Для працiвникiв психологiчноi служби закладiв освiти:

<роль розробки авторських програ},l у процесi розвитку фаховоi компетентностi

працiвникiв психолоiiчноi .ny*bru у .rri".rрuчi iз КУ <ЗмiiЪський IJfIРПП> та

Тхнiми фахiвцями.
Фахiвцi КЗ "БезЛюдiвський [ЩIРПП), модератор психологiчноТ служби

закладiВ освiтИ БезлюдiВськоi селищнОi ралИ |4.12.2022 рокУ взяли rIасть у

вебконференцiТ У меж€lХ методичногО колоквiумУ <Органiзаuiя дiяльностi

психологiчних служб на сrIасному етапi реформуванЕя системи освiти в

YKpaTHi>. Тема конференчii булЪ <Кращi 
-наробки 

моделей органiзачii

психологiчноi службй В умовах военного стану: пiдсумки рокр), Заклади

загаJIьнот середньоi освiти Безлюдiвськот селищноi ради брагrи r{асть .у

мiжнароДнiй акцii "16 днiВ протИ насильсТва" та продемоНстрували свiй досвiд

робити психологiчноТ службЙ пiд час практичного блоку конференцii,

КЗ <БезЛюдiвськИй I-щрпП)) взяв ylacTb у звiтно-аншliтичнiй методичнiй

конференцii за темою <Про результати партнерськоi iii:y:1ll_ý::'
uxaiki"cbka академiя неперервнот освiти> з мiсцевими органами управлlння у

сберi освiти, закладами освiти областi у 2022 роцi в умовах военного стану),

КонtЕрснuй вidбiр пidручн uKiB

вiдповiдно до листiв мiнiсrфотва ocBiц i ,1чу*и украiуи вiд 16,12,2021 }lb

\ 122048-2l <шодо забезпечення виконання "u**i" 
МОН вiд 30 вересня 202|

року J\b 1049 (зi змiнами) та вiд l0 грулня zO21 року }lb 1311>,,щепартаменту

науки iосвiти харкiвськотобласноiдержавноiадмiнiстрацii вiд 2l,|2,2021 ль 01_
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33/6340 (Про вибiр пiдруrникiв для учнiв 9-го класу> вибiр пiдруrникiв для

учнiв 9-го класУо, у .i""i 2022 року закладами освiти Безлюдiвськоi селищноi

РаДи було здiИс"е"о вибiр y.i" пiлпучникiв для 9-го кJIасу закладiв загальноi

середньот освiти.
На виконання наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 30 вересня

202| року Nsl048 <Про проведення конкурсного вiдбору Пiдрl"rникiв для

здобувачiв повноi загальноi ".iъд"uоi 
o."ir" i педагогiчних працiвникiв у

202| l2O22 рока11y, у TpaBHi Oyno iлiПснено вибiр пiдррникiв для 5 класу НовоТ

украIнсЬкоi шкоЛи та переданО р.}пururи вибору 
" 

iп.rороннiй формi до КВНЗ

(хАНо>.

К о н t<y р с Ч к В ltxo в аmел Ь р о t<JD,, к Уч umу ь р о l{y,)

вiдповiдно до наказу .щепартаменту наукIL i освiти xapkiBcbkoi обласноi

державноi адмiнiстрацii вiд t+.ot .2о22 Ns4 <Про проведення I та II TypiB

обласного конкур.у пКращий вихователъ Харкiвщини)) у 2022 роцi), наказу

вiддiлу освiти 
'Ъ.Ьпrодiвськоi селищноi рали вiд 24,0|,2022 Nqlз кпро

проведення I (Безлюдiвськоi селищноi ради' туру обласного конкур_су <КrrУ
вихователь Харкiвщини)) у 2022 роцi), з метою розвитку творчостl та

педагогiчноi iнiцiативи вихователiв закладiв дошкiп""ьi освiти (у тому чиспi

дошкiльних пiдроздiлiв закладiв загаJIьноi середньоi освiти) MicTa, популяризацii

кращиХ ,р**iЪ педагогiЧногО досвiду, вдосконаJIення iмiджу професii

вихователя У лютомУ 2о22 рокУ булО проведенО KoHKypcHi випробування I

(Безлюдiвськоi селищноi ради) ь' обласного конкурсу <Кращий вихователь

Харкiвшини)) у 2022 роцi),
обласний *о"*ур. ккращий вихователь Харкiвщини) проводився за

номiнацiями:
- <Вихователь груп загаJIьного розвитку>
- <Вихователь груп компенсуючого тигry)

- <Досвiдчений вихователь))

CBOI професiйнi умiння, MйcTepHicTb i творчi здобутки на розгляд

компетентного журi представJIяли вихователi: Гарбар Натаiliя Микопаiвна, КЗ

<БезлюДiвськиЙ закJIаД до-*rп""оi освiтИ 1ясла-сЙо*; Б"-'одiвськоi сепищноТ

ради)) - номiнацiя <,Щосвiчений вихователь>, Пiдкопай Натагrя Михйлiвна, КЗ

кВасищiВськиЙ закJIад oor*rn"roT освiти (ясла-садок) Безлюдiвськоi селищноi

ради)) - номiнацiя <ВихователЬ групП загального розвитку)), Голубева Юлiя

Олександрiвна, кз кХорошiвський закJIад дошкЙьноi освiти (ясла-садок)

Безлюдiвськоi селищноi ради) - номiнацiя <<Вихователь груп заг€UIьного

розвитку).
Усiчнi-лютоМУ2о22рокУвiдбУвсяIIтаIIIетапипершоГотУрУконкУрсУ

<Учитель року - 2O22>>,u 
"*оrу 

брапа у:ч" iоц I""a 1:т:r"вна, 
вчитель КЗ

<БезлюДiвський юридичН"и лiцеЁiм. IЯ. ПiдкопаЯ> - номiнацiя кМистецтво)),

Улистопад\2022рокУфахiвчiЦентрУрозТ9:УироботУщоДо"1.::::*
до всеукраiнського конкурсу <<Учитель року _ 2о23>,л,.9:::r""или вчителlв та

адмiнiстрацii ззсО iЗ нововвеДенн,tмИ В органiзаuii та проведеннi
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всеукраiнського конкурсу <Учитель року 2О2З>> у таких номiнацiях:

<ЗахистУкраiни>, косновИ здоров'я>>, <<Початкова ocBiTa>, <<Фiзична культурa))]

ознайомили з органiзацiйно-методичними рекомендацiями щодо проведення

першого туру конкурсу, який вiдбудеiься в сiчнi лютому 202З

року. АкцентуваJIи уваry на правильному заповненнi реестр,*:::1_лф_Yх:
iнформаuiйноi картки учасника першого туру, надаJIи методичну допомоry у ж

заповненнi, .Ц,о ylacTi у KoнKypci долl^rилися: Мясоедова Ната,пiя Вагlерiiвна,

вчитель фiзичноi культури' кi' uХорошiвський лiцей>, Iщенко IBaH

Ол е к с андро в ич, вч ител ь ф iзично'rkуп"rур" КЗ <Безлюдiвський юридичний_у::

iM. I.Я.Пiд*оп-u та Морryн оксана Володимирiвна, вчитель початкових кJIасlв

КЗ <Безлюдiвський юридичний лiцей iM, LЯ,Пiдкопая)),

Начальник вiддiлу освiти

Безлюдiвськоi селищноi ради Вiкторiя IIАВJIЕНКО

ф


