
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затверджеllНR Програмно
концептуального проекту РО3ВІІТКУ 

освіти м. Бровари на 2006-2012 рр. 

l 

На виконання Розпорядження міського голови від 09.11.04 р. Н!!74, 
рішення виконкому Броварської міської ради від 29.06.05 р. Н!!", 5"6 
відповідно до статгей 14, 28. Закону України "Про осві'ГІ', Законів 
України ст.З7 ,,про загальну середню освіту", ст.19 "Про дошкільну 
освіту", ст.6 п.l"Про позашкільну освіту", ст. 19 "Про вищу освіту", 
пункту 2.2. Положення про управління освіти, ст. 26,р.l, п.22 Закону 
України "Про місцеве самоврядування вУкраїні", у зв 'язку зі змінами у 
структурі освітнього простору міста, реформуванням галузі, враховуючи 

рекомендації постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, 
Броварська міська рада 

виріШllла: 

1. Затвердити Програмно - концептуальний проект розвитку освіти 
м. Бровари на 2006-2012 рр. (далі - I:IPo~кт).. . . ' 

2. Фінансовому управліншо забезпечИти щорічне фіна:нсув~ Проекту 
в межах видатків, передбачених місцевим бюджетом, на, галузь 

О . " " СВ1та. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Д~путатську 

комісію з гуманітарних питань та .заступника міського голови 
, Шестопал л.п. 
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Подання: · 
Начальник управління ОСВІТИ 

погоджено: 

секретар ради 

заступник міського голови 

заступник міського голови 

начальник фінансового управліНШІ 

завідуюча юридичним відділом 

головний архітектор 

завідуюча загальним відділом 
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У 2006-2012 РР. 
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РОЗДln І 

ЗАrAJIЬНI ПОЛОЖЕННЯ 

МЕТА І ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ Розвитку ОСВІТИ 
МІСТА 

РІВНИЙ ДОСТУП до ЯКIСНОіОСВIТИ 

• ДОШКІЛЬНОї; 

• ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОї 

• ОСВІТИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХІЧНОГО 
І ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ; 

• ПОЗАШКІЛЬНОЇ; 

• ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ; 

· вищої; 



ЗАrAJIЬНI ПОПОЖЕННЯ 

"Освіта _ основа розвитку особистості, суспільства, нації. та ~ержа~и, запорух. 
"6 Hboro Украіни. Вона є визначальним чинником ПОЛІТИЧНОІ, соціаn •• 

мои ут _ • • • 11 ." 

економічної, культурної та наУКОВОI ЖИПЄДІЯЛЬНОСТІ С!СПlльства , - так ствеРДЖУmсі~ 

Національній доктрині розвитку освіти, затверджеНОI Указом Президента Украіни ~ 
17 квітня 2002 року NеЗ47/2002. 
Освіта є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечеНІ!! 
національних інтересів, зміцнення конкурентоспроможної держави на міжнароднО 

оре ні. 
Глобалізація, зміна технологій, перехід до інформаційного суспільства зумовnlOlОП .. . __. 
розвиток людини як головну мету, ключовии показник І основнии ваЖІЛЬ сучасно~ 

nporpecy, потребу в радикальній модернізації галузі, ставлять перед суспільmlli 
завдання забезпечити пріоритетність розвитку освіти і науки. 
дктуаnьним завданням є забезпечення доступності здобупя якісної освіти ПРОТJraII 
ЖИТТА ДПА всіх громадян та дальше утвердження її національного характеру. Маn. 
постійно оновnюваТИСА зміст освіти та організація навчально-вихавного працеї 
відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досяrнеlf;' 
ринкових засад економіки. 

Освіта утверджує національну ідею, сприяє національній само ідентифікації, роз.1fII1 
куnьтури YKpaїHCbKoro народу, оволодінню цінностями світовоі культури. 

МEl'АI ПРІОРИІЕІНІ НАПРЯМИ РОЗВИІКУ освnи мк:rA 

1. Мета місцевих • .' "МО. РР 
opraHIB впади щодо розвитку освіти поnягає у створеННІ" ..МІ 

розвитку осо6Истості • - • юсо.а ..... 
Поко • .. І творчо. самореалізації кожного мешканЦІ МІСТО,. .....", 

nlННя nlOдеи здатних Ф І обеРI(U'Р' 
і ПРимно ' е ективно працювати і навчатися протягом жнтr:, • _11, І 

жувати цінності' - cycnUl.IoI" , 
РОЗВивати і ЗМ' наЦlонаЛЬНОI культури і громадянського 010'1' 

IЦНlОвати сувер • ну та пр 
державу АК неві • енну, незаnежну, демократичну, СОЦlаль 
2. ПріоритеТНі: ЄМНу складову Європейської та світової спільнотИ. ' 
• створення апрями Р~ЗВИТКУ освіти міста Є: 

дNЯ мешкаНЦІВ мі • • '. 
• РОЗвиток СИСТ б ста РІВНИХ можnивостей у здоБУТТІ ОСВІТН, 

еми езперер - • 
• СТВореННА ринку '. ВНОІ ОСВІТИ та навчання протягом життя; • 
• ОСВІТНІХ nocnyr ... б ечеНН" nponaraHAa зАо та мого науково-методичне за ез" l! 
.... POBoro способу ,ОІ 

ПОСТ_ине підвищ ЖИnЯ; І'ІІнїЗС1I1'; 
нав ення Якості " • ф рМ ор·... ,1: 

чаnьно-виховно ОСВІТИ, оновлення її ЗМІСТУ та о І[ 
• 6 ro процесу" :J 

за езпечення ". ' '.( 
• з 6 ОСВІТНІХ потреб • • ;: 

а езпечення екон' .' наЦlонаnьних меншин; '. ,СІ1І13С1 ,~ 
педаrоrічних Працівни ~МІЧ~ИХ І соціальних rарантій ДІ1Я професійної СаМОР , .: 
• запр КІВ, ПIДВИщен - "' ова_еННА ОСВ"ІТ' • НЯ ІХ СОЦlаnьноrо cтaтv""'; '. , ,) • за6 НІХ ІННОВ .... .,-", ' . 

езпечеННА НQВЧоnьни аЦIИ, ІНФормаційних технолоriй; , 'и.,О.СІН"'·:. 
х закладів .. та в,.,. , 

О сучасними засобами навчан" і ,. . ,. ; . • 1 
СНОВНИМи • ' . ." .. ', :1 

• в ctpатеrlЧНИМи . . .:.,.,:: < -~ 
ИХОвання ОСобиС1'О "наПРЯМками Концепції Є: " ", 'ч.:S:J·~ ~opr7!jj 

6 С1'1, яка усвідОМІІює СВОIQ належніcrь Д~ .~icP,~~~~t~~~;:~::~.ii 



. сної європейської цивілізації, орієнтується в •• с 
суча _ • • реаmях І перспеКтивах 

·lокуnьТУРНОI динаМІКИ, ПІдготовлена до життя і праці у СВ·ІТ· • 
СОЦ б - І, щО ЗМІНЮЄТЬСЯ; 

, • збереження та з агачення ~краIНСЬКИХ культурно-історичних традицій вИховання 

~
tlобnиваго ставлення до наЦІональних святинь, украінської мови а також • •• 

". .." до ІСТОРІІ _ та культури ВСІХ КОРІННИХ наРОДІВ І наЦІональних меншин, які проживають в Украіні" 
~ • створення умов дnя розвитку обдарованих дітей та молоді" ' 
. • підтриМКУ дітей та молоді з особливостями ПСИХОфіЗИчног~ розвитку; 
\. розвиток дитячого та юнацького спорту, туризму; 
t. моніторинг освітнього процесу, зростання якості освітніх послуг. 

'Посиnення ролі виконкому Броварської міської ради, управління освіти, активізаціі 
1 участі батьків, піклувальних рад, меценатів, громадських організацій, фондів, засобів 
t масової інформації у навчально-виховній, науково-методичній, економічній діяльності . . - ... .. 
І навчаnьних заклаДІВ, прогнозуваННІ Іх розвитку, ОЦІНЦІ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ послуг. , 
~ 

-" 
РІВНИЙ ДОСТУП ДО ЗДО&УТТЯ ЯКlсноl ОСВІТИ 

. 
І Дnя всіх громадян України незалежно від національності, статі, соціального 
і походження та майнового стану, віросповідання, місця проживання та стану здоров'я 
: забезпечується рівний доступ ДО якісної освіти, що гарантується Законом Украіни "Про 
і освіту". 

! Рівний доступ ДО здобуття освіти забезпечується ШЛЯХОМ: 
І а). у дошкільній освіті: 
І' створення умов дnя здобуття безоплатної дошкільної освіти у державних та 
І комунаnьних навчальних закладах; 
;. збереження фізичного та психічного здоров'я дитини, розвитку її творчих 
ЗДібностей, реалізації потенційних можливостей особистості; 
.' Розвитку матеріально-технічної бази доwкіnьних навчальних закладів різних типів, 
!рофіnів та форм власності; ".. " 
• надання дотацій з місцевого бюджету на утримання Дlтеи у ДОWКІЛЬНИХ навчал~них 
заКЯадах' , " ~ 
• запровадження соціально-педагогічного патронату СІМ І. 

б). у. заrальній середній освіті: оо • 

• обов'язковоrо здобуття нової загально! ce~eД~bOI ОСВІТИ в обсягах, визначених 
Державним стандартом загальної cepeAHbOI ОСВІТИ, 
• збереження та розвитку єдиного освітнього простору; " 
• оптим' І" • .. мережі дnя забезпечення навчання в одну ЗМІНУ, 

Ізац І СТРУКТУРИ ОСВIТНЬОI ..." 
створення умов дnя профільного, екстернатного і дистаНЦIИНОГО навч.ання, • " 
.... ,.... • ф'М навчання учнів craРWИХ кnaClB заranЬНООСВlТНlХ 
~ .. Vft\IИснення профanьноro про еClМНОro • 1СІ1000"В" 
~"чanьн • · б і профеdЙНО-ТSХНIЧНИХ за 'І 
-, ПО их заlCl1~В, У :ЮМУ ЧИCnI. на. ~з • с евиХ органів виконавчої впади та органів 
МІ СИлення ВІДПОВІдалЬНОСТІ СІМ І, МІ Ц ини щодо обов'язковості навчання; 
С:ЦОВоrо самоврядування за порушення прав Аит • 

• Надання адресної допомоги соціальноГО незахищеним ДІТЯМ; 
7 



б я якісної освіти незаnежно від місця проживання, 
• створення умов ДІІЯ здо yn , 

б ми психічного і фізичного розвитку: 
) ., 'тей з осо ливостя б б 

в • в ОСВІТІ ДІ .' Й зазначеної категорії умов дnя здо уля еЗОПnаТНоі о ' 
• створення ДІІЯ ВСІХ Дlте • СІІІ 

• ОМ нальнИХ навчальнИХ закладах, , 
в державних І к У та проведення діагностики дітей з особпивостями ПСихіч 
• своєчасного виявлення • Ф Horl 

врахування цих даних ПІД час ормування мережі заКnа ' 
і фізичного розвитку~ .... _ • ДІІ 
колекційної та реабіЛlтаЦIИНОI допомоги, • _ _ 

б ар'lативності здобупя ЯКІСНОІ баЗОВОI або повної загаnLН • за езпечення в ... • • D О 
середньої освіти відповідно до здібностеи та ,~див,дуаnьних можливостей AiTe~ 
зорієнтованої на їх інтеграцію У соціально-економ!чне cepeДOB~~e; .... 
• створення системи допомоги батькам у навчаННІ та виховаННІ Дlтеи з особnивоCТJIМИ 

психічного і фізичного розвитку; 

г). у позашкільній освіті: • 
• забезпечення доступності освіти у комунальних позаШКІЛЬНИХ навчаnьни 

закладах; 

• розвитку системи позашкільних закладів різних пnанів і профілів дnя забезпечен 
розвитку здібностей і таланту обдарованих дітей та молоді; 
• оновлення змісту й методичного забезпечення, індивідуаnізації та диференціОЦlI 
навчання обдарованої молоді; 

д). у професійно-технічній освіті: 

• надання Можливості безоплатної первинної професійної підготовки у професійно· 
технічних навчальних закладах; 

• поєднання професійно-технічної та повної загаnьної середньої освітм, 
забезпечення варіативності та гнучкості освіТ0-професійних програм з урахуваННІМ 

• • 
ЗМІН та ринку праЦІ та попиту на нові професії; 

• ~тв~ренн.я умов дпя надання професійно-технічними навчальними закnадам~ 
OCBI~HI~ та ІНWИХ поcnуг населенню, зокрема здобуття або підвищення робітнИЧОI 
кваЛІфІкації, а також перепідготовки незайнятого насеnення' 
• розвитку с • • • 'мм • ~,впраЦI 3 ПІДПриємствами, установами, організаціями _ замовника 
ПІДГОТОВ~И каДРІВ, державною службою зайнятості' 
• учаСТІ робото' б ' Ф 'ЙНО' • _ • даВЦIВ у за ез.печення функціонування та розвитку про eCI 
теХНIЧНОI ОСВIТИі 

• оновnення матеріanьно • • б '''', 
) ..... • -теХНIЧНОI ази дnя впровадження інформаЦl'йних технonопи, 

е • у ВИЩІИ ОСВІТІ: 
• 'І заПровадження ефекти" • жntf80Cfl і 
здобуття вищої освіТИі ВНОІ системи Інформування громадськості про мо ! 
• створення умов дпя здоб • 6a8JIeH~~ . 
батьківського піКnУВQН ~nя ВИЩОІ освіти дітьми-сиротами, дітьми, п03 

ня, та ДІТЬМИ-інвалідами. . 
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ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ 

• "шкаnА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ'Ю" 

, "СОЦIАЯьно-психоnоrО-ПЕДАrоrIЧНИЙ ПАТРОНАТ" . 
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( проrрАМА розвИТКУ МЕРЕЖІ ШКln СПРИЯННЯ ЗДОРОВIIО. 

• • 11 "П t 
3 У ·ни IIПро освітуІІ, IIПро ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ , ро заг~nьну сере"., 

У аконах краl І' .. ІІП ф. "", 
• І' "Про позашкільну освіту", Про охорону дитинства , ро ІЗИЧНУ куnь"'р 

ОСВІТУ, • 1I "П·{' 
11 "Про соціальну роботу з ДІТЬМИ та молоддю , ро захист насеnеННІ в 

спорт , У • І'П. ~ 
інфекційних хвороб", Указів Президента краІНИ • ро наЦІональну програму "Д~ 

У • И'ІІ' "Про невідкладні заходи щодо запоБІгання поширенню ВІЛ-інфекції 
краІН , .., 

CHIAv" "Про заходи щодо розвитку ДУХОВНОСТІ, захисту мораЛІ та формуванн: 
І{ , 11 "П Ц. • 

здорового способу життя громадян , ~o за~~.~р~ження '~ЬOBO' компnексно 
програми IIФізичне виховання • здоров я наЦII, Про НаЦІональну nporpaM) 
I'Репродуктивне здоровlя 2001-200511, У затверджених Постановами КабіНІ') 
Міністрів України Міжгалузевій комплексній програмі "ЗдоровІя націі на 2002. 
2011 рр.11 та програмі IIУкраїнська родинаll, у Національній доктрині розвитку освт. 
України у ХХІ столітті та в інших нормативних документах пріоритетними визначен 
завдання виховання свідомого ставлення дітей до власного здоровlя та здоровІ. iHWНJ 
громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігіЕнічних навичок і заСОJ 
здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціаnьно, 
й духовного здоровlя учнів. : 
Створення мережі шкіл сприяння здоровІю В м. Бровари маЕ на меті обlеднаННJlзуOfllt 
і вироблення системи співпраці управління освіти з виконавчою владою, установами 
та органами охорони здоровІя, культури та мистецтва, внутрішніх справ, віддіnам у 
справах сімlї та молоді, фізичної культури і спорту та громадськими організоцilМН 3 

метою збереження генофонду держави. 
Актуальність розробки регіональної Програми розвитку мережі шкіл спрИJlIІНІ 
З~ОРОвlю обу~овлена незадовільним станом здоровlя дітей дошкільного та IUICinЬН~ 
ВІКУ. ~постеРlгаЕТЬСЯ тенденція зростання захворюваності серед дітей та учнівсЬКО1 

~:ЛОДІ: Зокрема, у 2002 році поширеність захворювань в Украіні дітей віком lід О до 
• РОКІВ складала 1699,13 на 1 ООО дітей проти 1343 6 у 1990 році· ЗОХВОРЮldtlіc:t' 
-з1243,72 (2002 рік) проти 1070,0 (1990 рік) на 1 ООО дітей. ' 
а даними центру медичн • М · 10.011. 
• • 01 статистики 03 України ріст поширеНОСТІ заХIОР 
ЗВІДПОВІДНО склав 27,6 %, захворюваності _ 16 2 ~ ~ 
а даними 2002 ро • ,о. місЦІ 

посідають хв б ку У • СТРУКТУРІ захворюваності дітей до 14 років перше · " 
оро и оргаНІВ ди ( 62 inЬ"ОCn інwих хвороб: деякі ін .о. .хання ,2 % ).КонстатуетьсSl зростання к ... 10 

nїДWкїpHoi КnїnCOВИНИ j8;:И:1 та паразитичні хвороби І 5,9 % І, хвороБІ! UlIII~ ІІІ 
ОТРУЕННЯ, хвороби ока та' }{,), хвороби opraHiB травлення (4,1 % ), Tpa~). : 
За статистичними даними ~:~aTKOB~ГO апарату (3,6 %), хворобами ~yx~ (З~і'~~ 
області Е хвороби е 002 РІК особливо поwиреними серед AlТe~ У ~,jitt1 

~~~~c ~~ речовин, хвороби opraHi истеми, розладу харчування та поруwе oII"'~~ 
тканини, УРоджені аномВ ~хання, травnення, кістково- м'язової сист~~.Т~ сn .• І.""". 

б аЛ11 ( вади • порУ.....,' хворо и, які характер Розвитку ), деформації і хромосоМНІ . . ріР" 
С ИЗУlOть ОК • м" "' . таТИСТИчні дані СВ· ІД ча реМІ стани, що виникають у перинатаn"Н~ '{ 'CI~~ t 
м· ть про те б ... . .,. ...... 

З
1стах, ЗНаЧНО перевищv б ' ЩО а Соnютне число хвороб дітеН, що ~po. "IICCI"a&I,~ 
аnИwаєr 11 Е а СОЛЮтне ... ..' · ... ~x -ме... . ~~ 
С • ься ВИСОКИМ р. число хвороб Дlтеи - СIЛЬСЬ~ .. :.:r·;:і,Іn.'/.D:;j 
ОЦІаль Івень зах . ..·' .. М\· ... · .. .d.' 

Ho-небезпечноlO пр б ВОРювань, що передаються т:~1~~ ~.:·iiicO.CI~i 
Е наРКоМана ( о лемою ста СНІД • .' ,ВIЛ·I"~і . DI"~ 

ми ОСобами від 15 в • • Переважна БIлыu~:,, .:-. ·':~H~~d~".J 
10 до 30 РОКІВ). Внаслідок вживанt:t~·~~~~.1С~~';~~ 

• • ••••• ,;o!"~~II~"~' ~ 



котичних та інших психоактивних речовин відзначаетьс. • .,-, 
~ap ,. . • Р. я ПОГlрwення ПСИХІЧНОГО 
::тону здоров ЯсПIДnIТ~IВ. IBeKH~ ре~~одуктивного здоров'я моподі з кожним роком 
гірwУЕТЬСЯ. меРТНIСТЬ в ИІВСЬКІИ о бп а сті більwе ніж ВТРИЧ·І • rlO переважає ПРИрІСТ 

LtJсеnення• 

~оріВНЯНО з іншиМи обл~~ями, Київщина знаходиться на четвертому місці по кількості 
qмтЯЧИХ хвороб в. YKp~IHI. Наст.ор~жує той факт, що кількість хвороб дітей, Які 
навчаютьСЯ в ШКОЛІ, ПОРІВНЯНО З КІЛЬКІСТЮ хвороб дітей доwкільного віку різко • • зростає. 

Соме тому кож~а школа в МІСТІ має активно сприяти здоров'ю у перwу чергу ДИТИНИ і 
кожного її праЦІвника. 

Розробка міської Програми розвитку мережі wкіл сприяння здоров'ю зумовлена 
необхідністю реалізації пріоритетних завдань збереження і зміцнення здоров'я дітей 
то учнівської молоді, формування у представників підростаючого покоління позитивної 
мотивації на здоровий спосіб життя, прилучення дошкіnьних, загаnьноосвітніх та 
позашкільних закладів освіти міста до міжнародного проекту "Європейська мережа 

• ов'ю" ШКln сприяння здор . 
Пропаганда здорового способу життя є основним чинником формування, зміцнення та 
~ереження здоров'я українського народу. Просвітницько робота з даної пробnеми 
МОЕ бути педагогічно керованою діяльністю, спрямованою на забезпечення права 
кожної дитини народитися і розвиватися здоровою, повноцінно жити, мати умови дnя 

.всебічного розвитку, бути надійно, психологічно і соціально захищеною в сім'ї. Сім'я, 
fзакnади освіти, трудові колективи є найефективнішими інсти')'ціями формування 
інавичок здорового способу життя в дітей та підлітків, однак вони недостатньо 
ІВИКОРИСТОВУЮТЬ свої можливості через брак досвіду та відповідних належно 
jзабезпечених технологіЙ. На освітньому рівні можна практично вирішити питання 
'психологічної реабілітації дітей та молоді, сформувати позитивну мотивацію на 
,здоровий спосіб життя, виробити потреби і ціннісні орієнтації, навчити дітей зберігати і 
,зміцнювати власне здоров'я. В освітньому просторі це можливо здійснити шляхом 
tcrворення й відпрацювання моделей такої діяльності в закладах освіти, яка б сприяла 
J збереженню та зміцненню здоров'я школярів та вчителів шляхом створення 
JВідповідного соціального та фізичного середовища, ціnеспрямованої роботи з 
Ї»ормування валеологічної свідомості, здорового способу життя. . 
~ 

#, 

j ЗМІСТ проrрАМИ 

IНФормацїйно-орrанїзацїйна АЇЯn"НЇСТ" 

• ожному заклаДІ ОСВІТИ розро т • _.. -
та логічноі ОСВІТНЬОІ ДІЯЛЬНОСТІ, спрямоваНОI на 

~ • оздоровчої роботи, еколого-в~лео • Ф м вання культvри здоров'я та 
'} ПІдвище .v реСУРСІВ оргаНІЗМУ, ор У., t ння адаптаЦIИНИХ • v - б тьків та педагогічних працівників на 
" навичок безпечної поведінки В Дlтеи,' ІХ а 

~
~ періОА 3 2006 по 2012 РОКИ. 

• освіти керівники навчальних заклад;в. J YnpaВn,HНJt І 



И Освіти, із впровадження у IIPU_I\I "І\У РОЬОти,і 1.2 Визначити опорними заклад l 

комплексної програми, спрямованої на формування ПОЗИТИВНОІ мотивації На. 
здоровий спосіб жипя дітей, підлітків та юнацтва: • 
ДНЗ "Барвінок" ( зав. Шашенок Н.І. ) по впровад~енню методики ендоеК~ЛОПЧНIі 
детоксикації та профілактики дітей в умовах оргаНІзованого дитинства за ПIДТРИМкw 
Українського інституту екології людини, о 
"Джерельце" ( зав. Соколова Л.В. ), "Золота рибка" ( зав. Комаровська В.М. ) по~ 
впровадженню комплексного підходу з питань зміцнення імунної системи засобами: 
фізичного виховання, І 
"Ялинка" ( зав. Тоцька Т.П. ) з теми: "Вплив природи на формування світогляду; 
дошкільників", 

· з проблеми формування культури здоров 'я особистості у рамках прогр .. ами І 
Міністерства освіти і науки Украіни / АПН Украіни / ПРОООН/ЮНЕИДСо 
"Сприяння просвітницький роботі "рівний-рівному" серед моп оді Украіни щодо 
здорового способу життя" спеціалізовану школу N25 (дир. Мажуга О.В.),' 
спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ст. N27 (дир. Приказчик П.В. ), ЗОШ І-ІІІ 
ст. N21 О (дир. Бакал С.М. ), .. 

• дитячий естеТИК0-натуралістичний центр "Камелія" з проблеми "Екологічнё1 
виховання як фактор цілісного формування особистості" (дир. Хаврюта Н.І.). 

- о дитячо-юнацьку спортивну школу базовою з проблеми "Зміцнення здоров'я дітей 
засобами спорту, пошук обдарованих дітей, розвиток іх здібностей в обраному 
виді спорту" ( дир. Постолюк В.М. ) 

Управnіння освіти, керівники навчальних закладів 

1.3 Протягом 2006-2007 років привести у відповідність до санітарно-гігіенічних вимог 
о і норм навчальні приміщення, ігрові кімнати, спортивні майданчики, місця 
громадського харчування ( ідальні, буфети) та туалети. 

Управління освіти, керівники навчальних закладів 

1 .il · · .. f 
о ~ .. Нlц~ювати щодо РОЗМІщення ~ МІсцевих друкованих засобах масової інформації 

~ОМІ~ЧНИХ тем~тичних пуБЛІкацій з проблем зміцнення здоров'я населення, 
профІлактики ШКІДЛИВИХ звичок. 

-о 
• ОО. • 

Управління освіти, загальноосвітні навчальні заклади. 
· .. ; .. . ' 

1 ~~.Забезпечити широке іНформу~ання насел~ння про заклади й установи, які 
оо : ~~оводять • ко~сультативну, профІлактичну, ДІагностичну та оздоровчу роботу з 

. ДІТЬМИ та ПІДЛІтками. 

Управління освіти Броварсько; місько; ради. 

u 

2 EKOlloro-ваllеОllоrіllиа освіти. ді.llьиість 

2. 1 Спрямувати зміст на оо. _ • .. 
вчаЛЬНОI, СУСПIЛЬНО-КОРИСНОI, поза навчальної, громадсько., 



t 

позашкіnЬНОЇ та :нших сфер ЖИТТЕдіяnьності дітей 
пріоритету здоров я. 

, 
моп оді на утвердження 

•• Управління освіти Броварсько; місько; ради, 
ДОШКІЛЬНІ, заrальноосвітні та позашкільні навчальні заклади. 

l.2 Щороку із ва~іативноі скnадово: навчаnьного пnану видіпяти години на 
проведенн~ спеЦlаnьних з а.н ять, пов .язаних із пропагандою здорового способу 
життя, роз ясненням фаКТОРІВ, ЩО ПОГІРШУЮТЬ здоров'я nюдини та ознайомленням 
із способами й методами його збереження. ' 

Управління освіти, директори навчальних закладів 

l.З У закладах освіти створити консуnьтаційні пункти та організувати роботу постійно 
діючого екоnого-ваnеоnогічного освітнього семінару для батьків та педагогічних 
працівників. 

~, 

Управління освіти, керівники навчальних закладів 

l.4 Впроваджувати в навчаnьних закладах міста програму Міністерства освіти і науки 
/ АПН України / ПРОТОН/ЮНЕЙДС "Сприяння просвітницькій роботі "рівний
рівному" серед моп оді Украіни щодо здорового способу жипя", Міжгаnузеву 
комппексну програму "Здоров'я нації на 2002 - 2011 рр.", Ціnьову комппексну 
програму "Фізичне виховання - здоров'я нації"/ на базі СЗОШ І-ІІІ ступенів N97, та 
спеціаnізованої шкоnи з погnибnеним вивченням іноземних мов N9S /. 

Управління освіти, керівники навчальних закладів 

І Науково-методична та ДОСІІЇДНО - експериментаnllна робота 
І 

~.1 Розробnяти, апробувати та впроваджувати ЗДО~ОВ'язберігаючі, здоров'яформуючі 
техноnогії у практику роботи навчаnьних заклаДІВ 

і 
Управління освіти, керівники навчальних закладів. 

» 2 А·· б • - моподі розширити тематику та 
J. КТИВІзувати науково _ AOCnIAHY ро оту УЧНІВСЬКОІ , • 
! кіnькість учасників МАН з пробnем охорони та збереження здоров я 

Управління освіти, керівники навчальних закладів. 

\.зСО · ..• жбі заraпьноосвіТНіх закnадів міста забезпечити 
1 ЦlаnЬНО-ПСИХОnОГIЧНIИ спу • и його адаптації в дитячому ( 
психо • ... УПРОВІД розвитку ДИТИН , 

і • • nого - педаГОГIЧНИИ с. тивного соціаnьно - психоnогічного 
: nl~ITKOBOMY ) сереДОВИЩІ, створення поЗИ 

і k11lмату в закладі освіти. Управління освіти, практичні психолоrи. 
1 



" іriєнічних вИМОГ (N!!.42-125-421 6-В6) при СIOJОДа"м"і 
3.4 Дотрим!ватис~ caHltapho-г И занять що сприятиме уникненню ПСИХОЛОГічноrolj' 

РозклаДІВ УРОКІВ, позаурочн х, • __. • б. , 
• го перевантаження Дlтеи, пов язаного 31 ЗІлЬшенНаМ 

фізичного та Інтелектуально • 
обсяry навчального матеріалу та домаШНІХ завдань. .. ; 

Управління освіти, керівники навчальних заКllадів, 

3.5 Організувати розробку та впровадження системи заходів щодо загартуваННІ: 
організму дитини. 

Управління освіти, керівники навчальних заклад;в, 

3.6 Вивчати, узагальнювати та впроваджувати передовий досвід роботи педагогічних 
колективів щодо організаціі здоров' зберігаючоі діяльності. 

Управління освіти, керівники навчальних заклаД;в, 

4 Спортивно - ОЗАоровча АіАIІ"ніст" та Аозаlllll. МОllоді 

4.1 Згідно наказу Міністерство освіти і науки Украіни 21.07.2003 N2486 та плану 
роботи спортивного клубу "Гарт" забезпечити в навчальних закладах комплекс 
масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, що сприяють підвищенню - . . -- . . 
РУХОВОІ аКТИВНОСТІ Дlтеи та МОЛОДІ ПІД час навчально - виховного процесу. 

Управління освіти, керівники навчальних заклад;в 

4.2 Протягом 2005-2006 навчального року створити в загальноосвітніх навчальних 
закладах міста спортивні клуби з метою зміцнення здоров'я дітей та впроваджеННІ 
здорового способу життя. Забезпечити впровадження третього уроку з фізичноrо 
виховання в усіх навчальних закладах. 1-4 клас - з 2006 року, 5-9 клас - з 2007 
року, 10-12 клас з 2008 року. f 

Управління освіти, керівники навчальних закладів 

.. ~ .•. ~ Забезпечити навчальні заклади необхідним спортивним інвентарем ДІ1я здійснеННІ 
• . ' оо ~.а~чал~но - виховного процесу з фізичного виховання та проведення спортивно· 
. :',: .MaCOB~~ роботи з? участю піклувальноі ради міста та навчальних закладів, іншИ" 
: .. :. б~агоДlИНИХ фОНДІВ • 

...... . . . . .. , . 

. . . -
;. ..' . .. Управління осв;ти, керівники навчальних закладі8 

4.4 Вфивчат~ та узагальнювати досвід щодо проведення уроків фізкультури за вибороМ 
у ОР.МІ тренувальних занять з видів спорту. f 



j 5ІЦоріЧНО проводити конкурс на кращий шкільний СПортивни'" ... сі 
11. ми "Шкільне подвір'я" и маиданчик в рамках 

nporpa 

Управління освіти, 2006 рр. 

4.6 ЩоріЧ~О про~одити спартакіаду для учнів шкіл міста згідно з планом роботи 

УпраВЛІННЯ ОСВІТИ та плану роботи спортивного клубу .. Гарт" пр • • 
школярів м. Бровари. 

о СПОРТИВНІ ІГРИ 

Управління освіти, клуб "Гарт" 

4.7СтвоРИТИ На базі ЗОШ І-ІІІ ст. N!!6 та ЗОШ 1-11І ст. N!!l О спеціалізовані спортивні 
маси відповідно Положення ДЮСШ про спеціалізовані спортивні маси. 

Управління освіти, 2006 рр. 

;.8 Створити систему використання басейнів міста ДЛЯ проведення навчального 
процесу з учнями спеціалізованих класів з плавання 

Управління освіти, ДЮСШ 

.4.9 Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.07.03. N!!486 
проводити змаганні шкіл "Старти надій", "Зміна", "Козацькі забави", "Шкіряний 
м'яч", "Футбольні надії Київщини" 

Управління освіти, клуб "Гарт", щорічно 

.4.1 О Провести моніторинг потреб та мотивів школярів до занять фізичноlO КУЛЬТУРОIO 
та спортом 

Управління освіти, 2006 рр. 

4.11 Щорічно проводити тестування фізичної підготовленості wколярів міста. 

Управління освіти 

4.12 Організувати роботу міських оздоровчих таборів в літній період на базі 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

Управління освіти 3 2006 року 



-.. них основних спортивних 3MaraHb 3 УЧНRМИ. Каnендар ЩОР. 
., 

Термін -
N!n/n НаЗlа захаду 

-
1 Фут6аn Вересен .... аlтен .. 

АІІ 

2 ApM.cnapт (VПФВ) ЛистоnаА 
-.,. 

З Гандбan (юнаки, діlчата) Лютий 

А Шахи Груден .. 

5 Наcтinltний теніс Груден .. 

6 Вanейбаn (юнаки, діlчата) Лютий-березен" І 

7 КазаЦltкі раЗlаrи (VПФВ) Січен" \ 

В Баскетбаn (юнаки, діlчата) Кlітен" І 
9 ПnаlаННI Лютий І 

10 Леncа атпетика Траlен .. 

11 Леncоатnетичний крос Кlітен" 

12 ГИР .. ОІИЙ спорт (VПФВ) Березен" 

5 Особпива дитина • -
5.1 При управлінні освіти створити міську психолого-медико-педагогічну консультацію 

(ПМПК) дЛЯ визначення психо-фізичних та функціональних особливостей дітей з 
фізичними та розумовими вадами. 

Управління освітн, дитяча районна лікаРНІ, 
2006 рр. 

5.2 Вивчити потреби дітей-інвалідів у забезпеченні індивідуальним навчанням дома, у 
загальноосвітніх навчальних закладах за індивідуальним графіком та у закладах 
різних профілів. Створити банк даних дітей ціЕЇ категорії. 

Управління освіти, 2006 р. 
. . ~ 
5.3 Провести круглий стіл на тему "Розвиток соціальної освіти як соціально-педагогічна 

проблема" 

. ~ . 
Управління освіти, 2006 р. 

5.~ Створити базу даних про дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківськоГО 
піклування. Надати методичну підтримку та забезпечити психологічний супровід 

. таким сім'ям. 

Управління освітн, 2006 р. 

5:5 Вив~и~ п~е~и населеННА про створеННА шкапи-інтернату або шкапи coцian~HO; 
реабlЯlТаЦl1 (з Інтернатом) ДПА навчаННА та пікуваННА дітей з вадами фізичноl'O та 
Розумового розвитку. 

. Управління освіти, 2006 р. 

• 



6 
LЦорічно проводити наради-семінари соціальних педага • • J.ttf 

5. • итань' ГІВ, ПСИХОЛОГІВ, директорів 
IUKtn з П~ •• 

• СОЦІального та правового захисту дітей' 
• роботи міської ПМПКі ' 

~ • корекційних та реабілітаційних класів' 
• •• • • І 

• оргаНІзаЦІІ IНДИВlд!ального домашнього навчання і виховання за 
допомогою послуг репеТИТОрІВ та гувернерів. 

Управління освіти 

5.7Щорічно оздоровлювати дітей-сиріт, напівсиріт, дітей позбавлених батьківської 
опіки та піклування В умовах загальноосвітніх шкіл 

6 ОрrанїзаціR харчу.аННR дітей. 

6.18жити заходів щодо забезпечення на пільговій основі дітей і підnітків якісними 
ВІ харчовими продуктами та чистою ПИТНОЮ ВОДОЮ. 

Управління освіти, керівники навчальних закладів, міська СЕС 

6.2 Передбачити у раціоні харчування дітей використання фіточаїв, йодованої солі, 
вітамінів та вітамінних добавок. 

Управління освіти, керівники навчальних закладів, міська СЕС 

7 Маиіторинr 

7.1 Проводити комплексне медичне обстеження дітей та підnітків. 

11 Управління освіти керівники навчальних закладів, міська СЕС, міська лікарня 
"'7.2 Щороку аналізувати ~aH оздоровчої, профілактичної та просвітницької роб?ти в 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних з?кn .. адах~ • в~вчати РІвень 
сФОрмованості мотивації на здоровий спосіб життя в Дlтеи та ПІДПІТКІВ. 

Управління освіти Броварсько; місько; роди 

7.з Створити інформаційно _ ресурсний банк даних за розділами: 

• РІ' .. • еЗУльтати моніторингу стану здоров я Дlтеи; 
ОПО • І • Н РНІ заклади сприяння здоров 10; та навчально:,методична 

~ .ауково-популярна, медична, науково-методична 
~. J1ITepaтypa з проблеми; 

~ерспеkТИВНИЙ педагогічний досвід 
нмц, загальноосвітні навчальні заклади 

Управління освіти, 
·17 



8 О.,ікувані реЗУlІьтати 

• • • ння міської мережі шкіл сприяння здоров·ю. 
На РІВНІ МІста - створе 

На рівні заКllаду освіти: 

1. Організація та дотримання дітьми, учнями, студентами й усіма працівниками: 
• оптимального рухового режиму; 
• раціонального харчування; 

• загартування; 
• правил санітарії та особистої гігіЕНИ; 
• умов, що викликають позитивні емоції; 
• умов, ЩО сприяють відмові від шкідnивих звичок; 

2. Оптимальний рівень сформованості в дітей та учнів позитивної мотивації І 
здоровий спосіб ЖИПЯ; 

з. Результатом просвітницької та профілактичної роботи МОЕ бути упереджеННІ 
зменшення: 

• кількості випадків дитячого травматизму; 

• кількості випадків дорожнього травматизму; 

• кількості абортів серед дівчат шкільного віку ; 
•• • КІЛЬКОСТІ захворювань, що передаються статевим шляхом; 

• явищ суїциду серед неповнолітніх; 

• ОТРУЕНЬ;. 

• кількості інфекційних ОТРУЕНЬ. 



~ 
прОЕКТИ: 

• IIДОWКlnnЯ" 
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І 

.~ 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 



СУЧАСНИЙ СТАН • . 
. • ф чна розгал~ена мережа ДО~КІЛ.ЬНИХ навча'!.ьних закn .' 
Доwкільна ОСВІТ0 - це а~~ння гapMOHi~HO еозвинеНОI Пlдро~таЮ""ОI' особист~АI' 
спрямованих ~a форму • омістю гіДНІСТЮ и прагненням збеРІгати и ПРИМножу ~ 
наділеною наЦІональною СВІД елеме~т культури загальнолюдськоі, прищепn 8a~ 
національну культуру Я:но-етичних цінностей, максимальне пристосуванн:Н~ 
загальнолюдських ~ор:их статевих та індивідуальних особливостей, фізіОnОriчн АС 
природи ДИ~ИНИ, до II Вlб диференціаціЮ навчально-виховного процесу відповідно: !а ПС~ХОЛОГІЧНИХ П~:ів 'наХИЛІВ здібностей. інтересів та потреб кожного ВИХО8ан~ 
ІНДИВІдуальних зад .ІВ 'дЛЯ са;'ореалізаціі кожного індивіда, гуманізаціlO.' 
виявлення талант , _. м · 
е ок атизацію педагогічного процесу як на~ваЖnИВI~l у ову ВІЛЬНОГО самопочyтn 

Д м р ОWК.ІЛЬНОМУ навчальному заклаДІ, гаРМОНlине поєднання родинноrо. 
дитини В Д ••• ст а 

спільного виховання ВІДПОВІДНО до ДІЮЧОГО зако~одав В • • 
G-аном на 01.09 .0Ар. у м. Бровари мережа ДОШКІЛЬНИХ навчальних заклаДІВ СlO1аДОЕ 
18 одиниць. З них: • _ ф • 
_ 15 доwкільних навчальних заКЛ~ДIВ ко~унаЛЬНОI орми. влаСНОСТІ, 
_ 2 доwкільні навчальні заклади ВІДОМЧОІ фоеми влаСНОСТІ, 
_ 1 доwкільний навчальний заклад Пр'иватнии.. • 
у доwкільних навчальних закладах УСІХ форм влаСНОСТІ здобувають ДОWКІЛЬНУ оевїт) 
ЗО 11 дітей, що складав 6А % дітей до 6 РОКІВ. '. 
Особливою проблемою сьогодення є ~озвиток дитини раннього ВІКУ. У ДОWКlnЬИЮ 
навчальних заклада,?t міста функціонув 2З. ГРу'пи уанньогС? віку, ~Ki. відвідує 461 ДИТИИ~ 
віком від 1 до З РОКІВ. Це складав 18% ВСІХ Дlтеи цього ВІКУ В МІСТІ, ЩО вище на 2% зс 
попередні роки. Загалом народжуваність у місті за останні роки маіє тенденцію дс 
збільwення. 
З період з 1996р. до комунальної форми власності передано 11 доwкіnьии) 
навчальних заклаДІВ. 

З метою врахування психофізіологічних відмінностей дітей та задоволення запитіЕ 
батьків у більwості доwкільних навчальних закладів забезпечується гнучкий реЖИN 
роботи. Із загальної кількості груп 120 працюють 1 0,5 години, решта 12 годин. 
з урахуванням фа~ору турботи про ~aH здоров1я продовжує розвиватись ~ережо 
.с~наторних та спеЦI~ЛЬНИХ груп у ДОWКІЛЬНИХ навчальних закладах. За остаННІ З рОР 
Вlдкрилося.6 санаторних. ГРlП. ._ 
Навчання І виховання Дlтеи ЗДІИСНЮЄТЬСЯ згідно вимог базового компонен1}' та зо 
державними програмами "Дитина" "Малятко" елементами оновлених nporpa~ 
"Ди и " ІІ"К" . К Т H~ В Дo!UКIЛЬНI роки '!а рок за кроком". з дітьми працює 295 виховатenll, JI 
мають ВІДПОВІДНУ фахову ПІДГОТОВКУ. • 
дne, .разo!t' з ,!им, враховуючи тенденцію розвитку освітніх потреб держави, ЗМIС1 
ДОWКІЛЬНОІ ОСВІТИ. потребув СУТТЄВОГО оновлення. 

• М Пріоритетні напр.ми розвитку дошкіllьноі освіти . 
• аксим~льне створення умов для всебічного розвитку дітей функціонування РІЗИ'" 

Т~ПІ! ДОW~ІЛЬНИХ н~вчальних закладів із урахуванням психі~ного і фізичноГО стан) 
Дlтеи ДОWКІЛЬНОГО ВІКУ' 

~ов~і'~в~,:*:=н:и~~з~вого компоненту ДОШКільно~ освіти як AeP'!taBHor~ cтaHAafї~: 
новітніх ~е:аГОГіЧНИх вання, н~!чання І розвит~ ДІтей раннього І ДОWКІЛЬНО!О H"мr 
навчаnьними закnада-:=НОЛОГІИ, модернізації форм і MeToдi~ управління доwIс:dnыf) 
освіту" та Національної Д: урахуванням положень Закону Украіни "Про до 

ктрини розвитку освіти Украіни у ХХІ столітті. 

Ме~ежа доwкільних навчальних ШЛЯХI1 РЕАЛІЗАЦІї: . 
• Сприяння розвитку та б закnаДIВ кnaAl1 
незалежно від піДПОРядкува з ереж~нню мережі доwкільних навчальниХ ЗО 

. ння, ТИПІВ та форм власностї 20 І2РР 
• Здійснення відповідно о Міська рада, управління освітн, 2006.. KїnbHJO 
навчаnьних закnадів "Бinо~ка~lоР..rатиВб~о-правового забезпечення передачу I!O~acНoa 
територіanьної ГРомади Micra' рем Іта" від різних відомств до комунаnЬНОI .. 

БроваРСЬkа місьІС raH" ,..0"11' 
20 а рада, управління освітн, упровліННJllо"O'd .. 2001Рр. 



· .. 12 ~ ~to n "ведення У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ст. ,1 .. , 16 Закону Украіни "П . 
І ~lСіnЬНИХ навчальнИХ за~аl'ах мережу_ гrrп компенсую чог ро ДОШКІЛЬНУ освіту" 
1. ::n'чноrо стану здоров'я Дlтеи (дoдaTO~ Ne О типу з урахуванням 
" БРО80РС.КО МІС.КО РОДа, ynpOВn;HНJI ocвinf,2006 .20 12рр. 
'І Реорrанізація реорганізації дошкільних навчальних закnадів "Теремки" "В· 11 

шкапу-дитячий садок (додаток Ne2) . ,ІНОЧОК У 
Броварська МІська рада, упраміння освітн, 2006 _ 201 Ор. 

І Забезпечення ~нучкого режиму роботи дошкільних навчальних закладів (10,5; 12; 
14; 24 roA.), зБІЛЬШИТИ. мережу гpy~ з .короткотривалим перебуванням дітей. 
Інформувати ~аселення .~ICTa про оргаНІзаЦІЮ таких груп, використовуючи дnя цього 
наявні засоби Інформац". 

Управління освітн, 2006р. 

І Розwирення мережі дошкільних навчальних закладів та груп з вивчення іноземних мов. 

Управління освіти, 2006 - 20 J Орр • 

.. ' Орrанізувати ~ дошкільних навчальних закладах інформаційно-аналітичні центри з 
~МП ютерним забезпеченням 

Броварська міська рада, управління освіти, 2006 - 2008рр. 

, Визначення базового дошкільного навчального закладу з Фізкультурно-оздор.овчим 
напрямком, інноваційної та експериментальної роботи дnя відпрацювання моделі Центру 
фізичного розвитку дитини. .' _ 

Броварська міська рада, упраВЛІННЯ ОСВІТИ, Інститут екалОПl, 2006р. 

, Забезпечення доступності та безоплатності здобупя дошкі,!ьної о~ві!И у дер-жавних 
та kомунальн~х Д~шкільних навчальних заю:!ад~х, у тому ~ИCnI дNЯ ~ІТ:И з особливими 
потребами, ВІДПОВІДНО ДО ст. 2 Закону УкраІНИ Про ДОШКІ~ЬНУ OC~IТY 2· OO,L. 20 J О . 

УпраВЛІННЯ ОСВІТИ, g - рр. 

МалlOк (від О до З років) 

, Забезпечення належного розвиваючого середовища дnя різнобічного розвитку дітей 
ранньоro віку ,L. 200'7: 
..' Управління освіти, ДНЗ, 200g - , рр. 
~ ц 
Р' оБСтворення при управлінні освіти, окремих ~~wкinьних HтyaB:::::ra:=a:::OB::~: оти з молодими сім'ями. Забезпечити ПОСТlине консул.. , 
з ПРоблем виховання дітей раннього віку. Управління освіти, ДНЗ, 2006р. 

, Р • ення ПDоблем раннього р-озвитку 
Аіте ~ЗUlирення інформаційного поля ЩОдС? в~р'ш го рад~омовлення та телебачення. 

и Ulnяхом цільовоrо використання канаЛІВ МІСЬКа Управління освіти, 2006р. 

• Р • • ьних навчальних закладах. 
ОЗUlирення мережі груп раннього ВI'9' в доwкlЛ управління освіти 2006 - 200Врр. 

Броварська МІська рада, 

~О~Кіnnя (від З ДО 6 ~OKiB) закладів щодо виконання вимог 
~Зак абезпечення 3Jоботи дошкільних на( вчаль;и'З 6) різнобічного розвитКl дитини 
'{ст :НУ1УкраїНИ "П,ро дошкільну OC.Biтy~ СТ.СТ. fr ~доров'я (ст.ст. 19, 28, 34, 35), 
bpi~' 1, ~2, ~З), збереження. І ЗМІЦнення тини (ст.ст. 7, 8, 9). 

РитеТНОI РОЛІ CIM'j у виховаННІ та розвитку ди . 
Управління освіти, ДНЗ, 2006 • 20 J 2рр. 
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ьно-виховний процес нових осві!ніх теХНологій 
• 8Пр'оваДЖ!lННЯ в ,,!~~~пЛроБОТИ з батьками та діть~и ДОШ~ІЛЬНОГО віку. ' СУЧQСtt~ 
форм І меТОДІВ оргаНІ УпраВЛІННЯ ОСВІТИ, ДНЗ, 2006 _ 2012 і 

РІ 

• Проведення моніторингу управлінської діяльності дошкільними навчаnьttиJ 

закnаАОМИ. УправлінНJ/ oc:вhм, 20~ 
• П~оведення міського конкур'СУ методичного забезпечення та методичних КQбіttеті~ 
ДОШК·ІЛЬНИХ навчальних заклаДІВ. ..,~ 

УпраВЛІННЯ ОСВІТИ, ДНЗ, 200dp " 

• Започаткувати огляд-конку~с на кращий спортивни~ майданчик, Фізкультурний 3~' 
ДНЗ та на кращу організацію ФіЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВ~ОI робо. ти У днз. 

УпраВЛІННЯ ОСВІТИ, ДНЗ, 2006 - 20 І 2рр 

11М І d" "С·б· • 11 1 • Проведення міського фестивалю егу • оп та РІ НІ ДЗВІНОЧКИ серед . r. 
вихованців дошкільних навчальних заклаДІВ. '~ 

Управління освіти, ДНЗ, 2006 - 20 І 2рр! 

• Проведення огляду-конкурсу з попередження дитячого дорожньо-транспортноrо ~I, 
травматизму. ' 

Управління освіти, ДАІ, ДНЗ, 2006 - 2012рр .. 
І, 

• Створення банку даних науково-експериментальних досліджень та інноваційноГ 
діяльності дошкільних навчальних закладів. 

Управління освіти, ДНЗ, 2006 - 20 І 2рр. 

• Забезпечення дошкільних навчальних закладів музичними центрами та іншим 
обладнанням дnя розвитку музичних здібностей дітей дошкільного Bi~. 

Броварська міська рада, Управління освіти, ДНЗ, 2006 - 20 І 2рр. 

• П'роведенн~ оБЛ~СН~і науково-практичної конференції з корекційно-педаrоriчних 
проблем ДОШКІЛЬНОІ ОСВІТИ. 

Управління освіти, нмц, ДНЗ, 200dp. 

Екологія дитинства 

'~E РОЗlІ!ире!'ня мережі вошкільних навчальних закладів які працюють за Проrpомо!О 
КОЛОГІЧНИИ ДОШКІЛЬНИИ заклад" , • 

Броварська міська рада, Управління освіти Український інстнтут еколоr;; людниН, 
, 2006 - 2008рр. 

~рг~~ь~::~~едн::инеКОЛОгічного моніторинry стану здоров'я дітей в умовах 
ства. 

Управління освітн, ДНЗ, 2006 _2012рр, 
• Забезпечення дошкіп щоДО 
виконання вимог сана::рИХ навчапьних закладів належним фінансуванням літні" 
оздоровчий період. них норм на основні продукти харчування в 

Броварська міська рада, Управління освітн, 2006 - 20 12рр' 
• Організування пітнього о lСІІода,с, 
розробку І вп,Р.овадження ЗДОровпення дітей у дошкільних навчаnьНИХ за нізМУ' 
застосування фітопрепара .прогресивних .методів загартування дитячого opra І 

ТІВ дnя еКОПРОфlпактики. 200dp. 
• Управління осв;тн, ДНЗ, 
б Проведення інвентариза •• BHOro 

о паднання в Дошкіпьних н ЦІІ ДИТЯЧИХ мебпів, ігрових посібників іграш~к, cnoP~:orQ"" 
22 авчапьних закnадах на відповідні~ть їх гігі~НIЧНИн~ 8 200dP' 

УпраВЛІННЯ ОСВІТ", Д , 
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пРОЕКТИ: 

РОЗДlnlV 

ЗАrАПЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

• "МЕРЕЖА ЗАКnАДIВ ОСВІТИ. ПЕРЕХІД НА ОДНОЗМІННЕ 
НАВЧАННЯ" 

• "РЕорrАНIЗАЦIЯ ЗАКnАДIВ ОСВІТИ" 

• "КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕхноnоrlЙ" 

.' "ВИХОВНА ТА ПРАВОВИХОВНА РО&ОТА" 

• "ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА" 



СУЧАСНИЙ СТАН ОСВІТИ 
(ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ OCBITA~ • • 

• м Бровари входять: 12 заклаДІВ ОСВІТИ, ЯКІ забезпечуlO 
ДО ОСВІТНЬОГО простору • • В 11 62 ~. т _ - середньої ОСВІТИ. НИХ навчаеться 4 УЧНІ. І 
здобупя ПОВНОІ загаЛЬНОI . 

~e:6 загальоосвітніх закладів І-ІІІ СТ. (N9 1, 2, 3, 6, 9, 1 О), У ~ких навчається 6195 Учнів 
• •• Н·І ШКОЛИ - N95 з поглибленим вивченням Іноземних мов (121 З vuHiB' • ДВІ спеЦlаЛlзова ••• І ' , 

та N9 7 з поглибленим вивченням предмеТІВ СУСПІльно-гумаНІтарного та ПРИРОдничоrс 

профілів (1703 учні). • 
• гімназія ім. С.І. Олійника (595 УЧНІВ); 
• навчально-виховний комплекс - 1602 учні. (У складі НВК - ліцей, спеціалізовона 
wкола 1-11 ст. з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного та 
природничого профілів, загальноосвітня шко~а І-ІІІ ст.); 
• вечірня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. наЛІЧУЄ 231 учня; 
• приватна школа І-ІІІ ст. "Фортуна" налічує 87 учнів 1-х - 4-х класів. 

, 
Всі навчальні заклади міста дотримаються єдиного мовного режиму та виконанНІ 

Закону про мову. 

у м. Бровари створюються належні умови для задоволення освітніх потреб rpомадян, 
що належать до національних менwин, біженців та іноземців. Дnя них здіЙСНЮЕТЬа 
навчання російською мовою (у десяти класах ЗОШ І-ІІІ ст. N9 9 та у чотирьох класах 
спеціалізованої школи N!! 5 З поглибленим вивченням іноземних мов). 
Управління освіти Броварської міської ради створює умови для навчання обдарованих 
дітей. Це робота 57 профільних класів та класів поглибленого вивчення предметів у 
закладах освіти. Це методичний супровід дослідницької та експериментальної роботи, 
організація осередків МАН. Вагомий внесок у справу плекання молодих талантів 
вносить: гімназія ім. С.І. Олійника, спеціалізовані школи Ne 5 та N!! 7, навчальна· 
виховний комплекс. 

УпраВ_ЛіННя OCBiT~ до~агається неухильного виконання закону про здобуття п.овноі 
зага~ЬНОI • сереДНЬОI ОСВІТИ. у 2003-2004 н.р. було випущено 1348 випускНИКІВ 9·". 
клаСІВ, ЯКІ продовжують здобувати повну загальну середню освіту : У 10-х кnacax 
навчальних закладів - 957 випускників (71 O~) .... • ПТУ _ 162 (12%), 

І І · · /0, веЧIРНIИ ШКОЛІ, 
коледжах - І РІВНІВ акредитації - 229 (17%) та 1 випускник шляхом екстернату. 

По:ну загальну середню освіту здобули 853 випускники. З них навчаютьСЯ: У пту· 
76 (9 и,), у ВНЗ 1-11 р.ак. - 111 (13%), У ВНЗ III-lV р.ак. 572 (67%), інші працlOJOn' 
навчаються на курсах З 9 • • • UJляХОМ • ВИПУСКНІКІВ Отримали загальну середню освІТУ 
екстерн.ату та 78 закінчили вечірню ЗОШ 11_11І 

ОБЛІКУ дітей та п· ••• • ст.. .. roТЬCJ 
відповідно звірки I~IТKIB W~ІЛЬНОГО ВІКУ сприяє щорічний звіт РВК-77, ЯКМ~ r°rr "та 
підлітків WКіЛЬНог~ ~І.кр~раионах закладів згідно з інструкцією "Про оБЛІК Д~O р. 
Управління освіти ре Іку постанови Кабінету Міністрів Ne 646 від 06.20 чt«Cllі 
дітей, які прибули. тельно вивчає питання навчання дітей та підлітків і ВТОМ! ... о р,0І 
Ф ІЗ спец закладів - • ... шкоЛІ І -\ 

орми екстернату Д.. . та залучає ІХ дО навчання у веЧІРНІМ;. tltIJI•• 

У. • ІТИ ІнваЛІДИ за бе •• ф 10 навча 
'заkllадах освіти м· зпечуються ІНДИВІдуальною ормо 'уч' 

WКоли. Разом із ССН Іста ~BopeHa СИстема щоденного КОНТРОЛЮ а BiДBiДYB~H~~ оН .... 
УпраВЛІННя о • • .. о на." 

24 СВІТИ проводить роботу по залученню дlТ~~ Д . :-: \: .. _ .. 
.. ~ .:.:.::~_:~ ..... ;-~; 



ПЕРСПЕКТИВА МЕРЕЖІ 3AКnAДIB ТА ПОКРАЩЕННЯ УМОВ 
НАВЧАННЯ УЧНІВ, ПЕРЕХІД НА ОДНОЗМІННЕ НАВЧАНН:ЯЯ 

uннаючИ із 1990 року, народжуваність дітей у місті зменwувалась що впли ПА, •• Н" 'І ваnо на 
~енwення мереЖІ клаСІВ. аинижча народжуваність зафіксовано у 2000 році _ 629 

Іонароджених. З 2000 року крива народжуваності Поступово зростає до 750 
на 2005... · 
ТІІІЬКН З 2000 року по. . КІЛЬКІСТЬ клаСІВ зм.енwилась від 438 до 395. Зменшиnась 
кількість першоклаСНИКІВ ВІД 1388 У 2001 РОЦІ дО 795 у 2004 році. Ще у 2000 році 
кіпькість учнів у закладах освіти становило 13094. У 2004 - 11624 учні. Зо 
проrнозами до 2012 року Їх чисельність може складати 11890. 

Протяrом останніх двох років (2003-2004 р.р.) у місті ведеться інтенсивно забудова 
.нупо, що, враховуючи геополітичне положення місто, дає можливість прогнозувати 
збinьwення міграції населення зі столиці, що збіnьшить приріст насеnення у місті. 
У другу зміну у 2004-2005 н.р. навчається 47 класів 1374 учні. До 2012 року 

можна проrнозувати зменшення кількості класів другої зміни. дne двозмінність у 
зокпадах освіти буде зберігатися • 
• ) у 2005 н.р. існує переповнена мережа таких закладів освіти - заш І-ІІІ ст. N!! 2, с 
-зош 1·11І ст. Ne 7, НВК, N!! 1 О, у яких учні навчаються у другу зміну. 

у ЗОШ І-ІІІ ст. 

N!! 2 - 8 класів - 291 учнів 
Ne 1 О - 8 класів - 209 учнів 
Ne 7 - 14 класів - 428 учнів 
НВК - 14 класів - 390 учнів 

Onкe, необхідна добудова або побудова закладів освіти: 

у Південному районі: _ го со ка 
1. Реорганізація на базі ДНЗ "Білочка" приватної почаТКОВОI шкоnи - дитячо д. 

• Управління освіт", 
,) 2006 р.р. 
2 заш І ІІІ ст N!! 2 на 240 місць (мета: 
• Добудова корпусу дnя школи 11 ступеня У -. .) 
ПОКращення умов навчання учнів та перехід до навчання У одну ЗМІНУ 

Управління освіт", 2008-2009 р.р. 

з в С І О ... ика шкоnи І ступеня • Иведення із структури гімназії ім. •• ЛІИН 

J _ копи І_ІІІ ст. "Фортуна" на предмет 
ч. Вивчення ліцензійних матеріалів приваТНОI w НО-І середньої освіти. 
зоб ... ння загаnь езпечення матеріальної бази для ЗАlисне 

~5 "Фортуна-- у приватну шкоnу І ступеня. 
~ • Реорганізація загальносвітноі шкапИ І-ІІІ ст. 

Район Старого центру: 
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.. ND 1 обvДова на території закладу школи на 560 Місць, 3 Мето 
1 зош IIII ст - - n 11 • (б 10 • -. • • • нічних умов навчання УЧНІВ а о реконструкція стар 
покращення caHltapHO-flflЕ Oro 
приміщення). 

Житловий масив: 

Управління Освіти 
2009-2010 р.р. 

1. Добудова корпусу для школи І ступе~~ N!!l О на 600 місць (Всього _1080+600=1680 
місць). З метою покращення умов для ЗДlиснення навчаЛЬНО-ВИХОВНОI роботи закладу. 

2. Добудова навчального корпусу на 240 місць (8 класів) із спортивним ЗOnОМ 
З6х 18м у зош І-ІІІ ст. N!! 9 з метою забезпечення навчання учнів мікрорайону, який 
інтенсивно забудовується. 

Управління освіти 2008-2009 р.р. 

~ 

РЕорrАНIЗАЦIЯ ЗАКnАДIВ ОСВіТИ. 

1. Спеціалізовану зош І-ІІІ ст. N!! 7 з поглибленим вивченням предметів суспinьно
гуманітарного та природничого профілів у загальноосвітню ЗОШ І-ІІІ ст. N!! 7 то 
спеціалізовану зош І-ІІІ ст. N!! 2 з поглибленим вивченням предметів суспіnьно
гуманітарного та природничого профілів_ 

Управління освіти 2006 р.р. 

з. Спеціалізовану зош N!! 5 з поглибленим вивченням іноземних МОВ У 
спеціалізовану зош І-ІІІ ст. N!! 1 з поглибленим вивченням іноземних мов. 

Управління освіти 2006 р.р. 

4. Збере"и діючу нумерація у ЗОШ І-ІІІ ст. N!! 1,2, З, 6, 9, 10. < 

5. Відкрити на базі НВЦТМ технологічний ліцей. 
Управління освіти 2006 р.р. 

6. Відкрити на базі ДНЗ "Б· 11 
Ілочка приватну початкову школу-дитячий садок. 

Управління освіти 2006 р.р. 

7. Відкрити школу соціаль - б.. _ • " які 
потребують б НОІ реа IЛlтаЦl1 - загальноосвітній заклад дnя AITe , 

осо ливих умов вихо ння' 
- бувший ДНЗ ІІВ 11 вання та навчання. Можливі місця розтаwуво • 

• еснянка В,/lІ К .• ( 011 ) •• аЛІНІна тепер центр реабілітації "ПеремоГ .' ~ 

• школа мистецтв ( в разі поб • -
удови ПРИМІщення музичної школи) р 

200ВР' • Управління освіти, 2007- · 



РитИ на базі БVФК "Ліцей здоров"я
ll з поглибленим ~.3 

8. СТВО 'н та щоденним фізичним навантаженням. вивченням природничих 
лм,ципnr 

БУФК, 2006 рі" 

?І VПРАВJlIННЯ ОСВIТОIO. 
1. ПровестИ санітарну експертиз~ ~Кільного інвентаря меблів та визначити обсяги 
забезпечення н~ми загаЛЬНОО~ВIТНIХ навчальних заклодів відповідно до вікових 
особливостей ШКІЛ І, 11, ІІІ ступеНІВ. 

СЕС, Упровління освіти, керівники навчальних закпадів. 
2006, 2008, 20 J J р.р. 

2. Здійснювати контроль та методичне забезпечення щодо підготовки доwкільників до 
3Добynя освіти, розширюючи мережу груп з підготовки до першого класу, в тому числі 
і на базі позашкільних навчальних закладів. 

Управління освіти, постійно. 

і) 

'з. Орraнізація дистанційного навчання дnя екстернату та учнів вечірньої wколи. 

Управnіння освіти, НМЦ У.О., 2006 р.р. 

А. Створити при управлінні освіти Броварської міської ради Ilфонд сприяння розвитку 
освіти міста". 

Управnіння освітн, 2006 р.р. 

5. З метою задоволення потреб населення якісною освітою необхідно у 2005-2006 
Н.році Вивчити рівень навчальних досягнень учнів: 
.. у Приватній ЗОШ 1-11 ступенів ПФортуна"; 
.. у вечірній ЗОШ 11-11І ступенів; 

.. у kОnеджох ~,~ФПК,(за пог.одже~ЯМ);а а 9 9 N210. 
)і У загаnЬНООСВIТНIХ закnадах МІста N-l, N-2, N-З, N 6, N 9, 

CnРИlТИ виконаннlО nporpaM: 
1. "Комп І " ., 11 

ютеРlзаЦIЯ заклаДІВ ОСВІТИ • Управління освітн 2006·2072 р.р. 

2. "Вчитель" 
УпраВЛ;ННR освіти 2006-20 J 2 р.р. 

YnpaВn;HH. освint 2006-2072 р.р. 

.. с .' . фо маційними, телекомунікацій~и~и 
3 

прияти обладнанню шкіnьнИХ БІБЛІОтек ІН Р та впровадження НОВІТНІХ 

311Об 
• АОровоність" 

QСобам я застосування • 
~~ и, сучасним обладнанням дп б чення копіювальною техНІКОЮ. 
f е)(ttОnОГій; піДКЛІОченню бібліотек ДО Illпtегпеt"; за езпе 

Управління осв;тн, 2006-2072 р.р. 
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• вління освіти створити: r - в інформаційному цеНТРІ ynpa .~ • ._ _ f 
• ·и'" них теХНОЛОГIМ ІЗ засобами дnя дистаНЦIИНОI освіті 

) б арію теяекаМУНlкаЦI. І 
ДПА аn;';н,"t:~аГОriЧНИХ працівників та населеННА МІСТО. ~ 

Управління освіти, 2006-2012 р.р' 
І 

б) аудіо відео, медіа теки дnя користувачів;. 
В)КОМП'~терНі програми дnя різних предмеТІВ; 

'р 
I~ 

j 

І 
г)lнтернет-катаяог; ..... 

,О 

д)налагодити ВИПУСК інформаЦIИНИХ зБІРНИКІВ. 

_ Вивчити питання створення спеціалізованих класів з поглибленим вивченням ОСНОВ. 
захисту Вітчизни у ЗОШ 1-11 ст. N9 6. 'е 

Управління освітн, нмц У.О., 
06'еднанніі міссы(йй військовий комісаріат, ГVMBQ 

2006 р.р.\ 

- Забезпечити на базі вечірньої шкоnи різні види індивідуальної фОРМИ навчаННJI 
(заочне, дистанційн~, індивідуальне, формою екстернат). 

Управління освітн, директор вечірньої школи. 
2005-2008 р.р. 

Видати інформаціЙно.рекламниЙ збірник про шляхи здобуття повної ЗОГОIlЬНОЇ 
середньо освіти в місті. 

Управління освітн, нмц у.о. 
2006р.р. 

- Проведення круглих столів, виступів в інформаційному просторі з aКТYOII~H"X 
проблем захисту прав та інтересів дітей в галузі здобуття загальної середньої ОСВІТ". 

Управління освітн, СЕЕ, еММ. 
2006·2012 р.р. 

КОМП'IQТЕРИЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ЗАСТОСУВАННSlIНФОРМАЦIЙНИХ 
ТЕХноnоrlЙ 

Інтеграція і глобалізація соціальних економічних культурних процесіВ, що 
відбу • • " ІОТ" ваються у СВІТІ, перспективи розвитку українськоі держави вимоrа 
випереджувальног? глибокого оновлення системи освіти. ХХІ століття _ це час пере~оДУ 4 

A~ високо~еХНОЛОГIЧНОГО інформаційного суспільства де якість людського поrеНЦIОnУ' 
РІвень ОСВІченості й InIльту , НЯ ДП" 

• • •.• " ри ВСЬого населення набувають вирішального значен • 
еКОНОМІЧНОГО І СОЦІального ПО є зМІН. 

, ступу держави. у цих умовах освіта міста вимагО 



Освіта перетворюється на одне з ОСНОВНИХ джерел' OZ~ 
• стратеГІЧНИХ ре • 

CbKoro каПІталу та знань, що визначають загальний рівен СУРСІВ оо 
1І!Од ь розвитку суспіль 
ГопоВНИМ прискорювачем цього розвитку стає інформатизація. ства. 

tl •• 
Пріоритетними напрямками ДІЯЛЬНОСТІ управління освіти і науково м • .... оо етодичного центру 
щодо впровадження нових ОСВІТНІХ теХНОЛОГIИ є такі: 

І Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. 
І Інформаційні технології і роль учителя. 
І Удосконалення курсу інформатики. 
І Інформаційні технологіі як засіб управління освітою. 
І Інформаційні технологіі дnя розвитку дистанційного навчання. 

Гоnовна мета концепції є реалізація принципово нового підходу до інформатизації 
системи освіти, що передбачає виконання таких завдань: 

ь' компnексна інтеграція навчальних закnадів м. Бровари у світову інформаційну 
систему; 

І інтенсифікація навчального процесу, активізація навчаЛЬНООопізнавальної діяnьності 
учнів; 

І створення умов дnя широкого впровадження НІТ (новітні інформаційні технології J у 
навчаnьний процес; 

І підвищення ефективності управління навчальними закладами освіти; 
І використання послуг всесвітньої комп'ютерної мережі; 
І створення єдиної інформаційної системи навчальних закладів м. Бровари; 
І ефективне використання в навчальному процесі відповідного програмного 
забезпечення; 
І якісне управління персоналом; 
І створення умов дnя здійснення видавничої діяльності ~ межах навча~~ного закладу; 
І розроблення науково-методичного забезпечення IнформатизаЦIІ навчального 

'JпраЦесу. 

шляхи РЕдЛІЗДЦl1 ПРОЕКТУ: 
• • 

І СТ • Ф ру навчаnьних заклаДІВ МІста. 
ворити єдину інформаційну ІН раструкту 2006.2010 рр. 

Управління освіти, навчальні заклади 

• З '" оо • И в загальноосвітніх навчаnьних 
3 ДIНснити модернізацію комп'ютеРНОI теХНІК • ні бібліотеки відповідними 
аkI1адах Міста, обладнати комп'lотерні класи та .ШКlnЬ 

~ МУnЬТнмедійними комплексами та проекційною теХНІКОЮ. 2006.20 J О рр. 
~ . 

• Управління освіти, навчальні заклади 
Броварська МІська рада, 



• систему обліку бібліотечних фондів, підключити ШКЇnьні 
• Створити комп ютерну - копіювальною технікою. 
бібліотеки до Internet, забезпечити ІХ 2006-2010 

.. . рр. 
Броварська міська рада, УnраВnlННЯ ОСВІТН, навчаЛЬНІ заlClJОJЩ 

..... 
С И ДЛЯ запровадження програми дистаНЦIИНОГО навчання 

• творити умов .... ••• ' 
• ... их проектів у навчальнии процес та в систему ПІдвищення кваЛІфІкації 

телеКОМУНlкаЦIИН 

вчителів. 
2006-20 J О рр. 

Управління освітн, тмц 

• На базі СЗОШ І-ІІІ ступенів N97 організувати апробацію електронних навчаnьних 

посібників. 
2006-2010 рр. 

Управління освітн, нмц 

• у загальноосвітніх навчальних закладах організувати курси комп'ютеРНОГОj 
всеобучу працівників органів управління освітою, директорів та заступників директорів 
навчальних закладів, педпрацівників силами пеАагогів-тренерів, підготовлених у 
КОІПОПК. 

2006 рр. 
Управління освітн, нмц, загаnьноосвітні навчальні заклодИ 

• Започаткувати роботу постійно діючого семінару для вчителів інформатики та 
обчислювальної техніки "Застосування нових інформаційних технологій" 

2006·2010 рр. 
нмц, загальноосвітні навчальні заклади 

• Здійснювати науково-методичне -забезпечення інформатизації навчаnьноГО 
процесу, розробку nporpaMHoro забезпечення видання навчальних посібників, 
робочих зоwитів та інwих навчально-методичних ~атеріалів з інформатики. створити 
робочу групу .з ~aYKOBцiB, методистів та досвідчених вчителів-практиків з оцінки 
наданих матеРІаЛІВ. 

2006·2010 рр. 
нмц, загальноосвітні навчальні заклад" 

• Запровадити •••• .. 1.4 ЩОРІЧНІ МІСЬКІ огляди-конкурси на кращий кабінет інформоТИIV'~ 
узагальнювати досвід роботи " ичНІ _ переМОЖЦІВ МІСЬКОГО конкурсу та видавати метод 
рекомендаЦII. 

. 
2006·2010 рр. 

Управління освітн, нмц, загальноосаітні наачальні заклад" 
• СТворити лабораторllO 3 о б . бан" 

зо р зро ки Прикладного програмного забезпеч~нНЯ то 



• ~"ИХ овторських КОМП ютерних навчальних 
Д~ • nporpOM з р' 
.~ 8икористання вчителями МІСТО. Проводити IЗНИх предмет;. то ~ 
f КОНкурси на КРащі авто • поширити 

1І 

• Започаткувати серед 

іroр та nporpOM. 

РСЬКІ РОЗробки. 

Упровління освіти нмц, 200d .. 20 1 О рр 
, загаЛЬНООСвітні наачальні закnод~ 

учнівсько; моподі місто КОН 
курс авторських комп'ютерних 

Управління освіти нмц, .. 200d-20 1 О рр. 
, загаЛЬНоосаlТНI навчаnьні закnади 

• Створювати аудіотеки, в;деотеки та банк даних 
різних напрямків НОВЧОnЬНо-виховноrо процесу н:а ~nе~~~н~их нас;ях інформації з 
навчальних заkJ1ад;в освіти. аЗІ 'иntотек загаЛьноосвітніх 

~ 

YJ • • 200d-20 1 О р.р. 
праВЛІННЯ ОСВІТИ, нмц, загальноосвітні навчальн; закnади 

• Розглянути питанн б 
комп'lОте - • я ~p? за езпечення централізованого обслуговування 
wтaтн рно, теХНІКИ кваЛІфІкованими спеціалістами в кожній школі ( введення до 

oro РОЗkJ1аду кожно; шкоnи або кількох wкіл посади інженера"техніка '. 

2006-2010 рр. Броварська міська рада, Управління освіти, 
навчальн;закnади 

ВИХОВНА ТА ПРАВОВИХОВНА РО&ОТА. 
Пріо СУЧАСНИЙ СТАН виховно; РОБОТИ 
~OE ~итетн~ми у сучасній освіті та вихованні є створеННJI системи виховної роботи, що 
Мі,... О~ИВІСТЬ забезпечити всебічний ; rармонійний розвиток особистості. Значне 
-~e заИМОЕ робот • .- • •• ... .. 

С1'80 а щодо оргаНlзаЦІ' ЗМІСТОВНОГО ДОЗВІЛЛЯ Дlтеи у позаурочнии час, 

заnорення належних умов для розвитку здібностей та обдарувань wколярів, 
'" Валення іх і' •• б ф.'" • Ц. пн1'О • HTepeCIB, духовних заПИТІВ І потре У про еСIМНОМУ визначеННІ. І 

ky1JJ. "Ня ВИРІWУЄ шкоnа У тісному взаемозв'язку з позаwк;льними закладами, 
BOJICJJ "Урно"просвітницькими установами та громадськими організаціями м;ста Бровари. 
..... ИВИМ аспеlСТОМ діяnьності навчальних закладів є забезпечення правової освіти та 
"~овання У'І • ••• • 

за б. НІВ, попередження правопорушень І 3ЛОЧИННОСТІ серед неПОВНОЛІТНІХ, 
ПО Ігання ди ... б • y~ ТЯЧІИ еЗДОГЛЯДНОСТI • 

... ОНОВИ Та ... • б· 
ба. заклади освіти СВОЕчасно ВИЯВЛJlЮТЬ Дlтен, ЯКІ залиwились ез Пlкnування 

TIaklB з.е •• • 
Пр , ртаються з lСІІопотаННJlМИ ДО органу ОПІКИ та ПІклування МІСЬКОГО виконкому 
о ftеобх' • •• ,,& IДНIСТь призначення опіки, направлення до Інтернатних заклаДІВ на 

у PaJkOBHe УТРимання. 
оrQЛьно '. • а цять ., и" и • 'ісі ОСВІТНІХ навчальних закnадах МІСТО навчаєrьCJI дван Д Д те -С рlТ та 

Мдесят ТРоє дітей позбавлених батьківського пікnування. Соціальний патронаж 
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r. 
..... .... б лених батьківського піклування здійснюють шкіnї 

ДlтеИ-СИРIТ, та Дlтеи, поз ав б. • ... І 
•• Об жують житлово-по УТОВІ умови Дlтеи, що знаходяться n 

СОЦІаЛЬНІ педагоги. сте •• б • . 
• • проводяться іНДИВІдуаЛЬНІ еСIДИ, надаються ПОCl1УI 

ОПІКОЮ, з ОПІкунами • 
інфо маційного, правового, психолого-педаГОГIЧ~ОГО xa~~ктepy. .. t 
Д. р ється опіка отримують "ЄДИНІ квитки дnя безкоштовного ПРОIЗn 

ІТИ, яким признача , _. • ...., 
• • ·Ідування виставок музеІВ. ДІТИ-СИРОТИ та ДІТИ. позбавnе. 

в траНСПОРТІ, ВІДВ , (б) І 
батьківського піклування охоплені гарячим харчуванням ~зкоштовно, а також L 

категорії дітей звільнені від оплати за до~кільні за~ади, та ПІДРУЧНИКИ в школі. 

Діти"сироти та діти позбавлені баТЬКIВСЬКОГО ПІклування, безкоштовно ОХОпnеІі 
, . б . "Лб"· оздоровленням влітку. ВиховаНЦІ дитячого удинку ЗМlшаного типу ю исток BnIT~ 

безкоштовно відпочивають у Франції, Італії, Криму. 
Управління освіти постійно контролює працевлаштування випускникі, 

загальноосвітніх закладів міста, дитячого будинку змішаного типу "Любисток". . . . . . . .. 
Управління освіти, педаГОГІЧНІ колективи заклаДІВ ОСВІТИ МІста, тримають на ПОСТІИНОМ) 

контролі роботу з попередження бездоглядності та правопорушень сере, 

неповнолітніх. 
У загальноосвітніх навчальних закладах працюють шкільні ради з питаНI 
профілактики правопорушень, до складу яких входять представники батьківськи) 
комітетів, учнівського самоврядування та правоохоронних органів. Постійне 
проводиться облік відвідування учнями закладу, ведеться робота відповідно ДС 
постанови Кабінету Міністрів України Ne646, від 12.04.01."Про затверджеННJI 
інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку". Проводиться рейд "Урок". 
Відповідно до планів роботи управління освіти Броварської міської ради та навчоnьних 
закладів міста з право-виховної роботи у кожному закладі уточнені списки . ... . 
важковиховуваних Дlтеи, поновлено картотеку даних про УЧНІВ, ЩО СТОЯТЬ на 

внутрішкільному обліку. Щоквартально розглядається інформація про роботу 3 

учнями, схильними до правопорушень на нарадах директорів. Постійна 
забезпечується організоване дозвілля та зайнятість дітей і учнівської молоді у вільниЙ 
~iд навчання час і під час канікул. 

У. канікулярний пері~Д ... кnасні курівники, соціальні педагоги тримають під контролем 
Мlсцезна.хо~енн~ ДІТ~И, схильних до бродяжництва та правопорушень (відповідно до 
наказ! ВІДДІЛУ ОСВІТИ ВІД О~.О5.0З NeS7 "Про посилення профілактичної роботи ЩОД~ 
запоб~гання ЗЛОЧИННОСТІ, правопорушень та негативних явищ серед учнівСЬКОI 
МОЛОДІ"). 

МЕТА ПРОЕКТУ: 

- • утве~джуват~ ryманістичні правові ідеі, загальнолюдські та національні правові 
ЦІННОСТІ, ВИСОКІ моральні засади в суспільному житті; 

• підвищувати правову КУЛЬтуру та знання неповнолітніх. . , 
• створити систему попередженн • ніх 
запобігання дитячій безд я ~равопорушень і злочинності серед неповноЯIТ , 

ОГЛЯДНОСТІ. . .. 

- удосконаЛlOвати систему ВИхов .. б . ·зо .. іі 
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.. JtOBHoro процесу в ур~чній, позаурочній діяльності навчальних заlUl • :t:l~ 
• звиТОК осоБИСТОСТІ ДИТИНИ аДІВ, СПРЯМовані 
норо 

шляхи РЕАЛІЗАЦІї ПРОЕКТУ: 
~ розwирlOвати мережу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим 
.... чеННяМ правознавства. 

Управління освіти, нмц, навчальні заклади 
200d-20 1 О рр. 

• Запроваджувати в навчальних закладах нові irpOBi, дискусійні заходи дnя дітей та 
\Онацтва; проведення рольових ігор, уроків ввічливості, дебатів, брейн-рингів, тренінгїв 
·Зокон і я", "Право та молодь"; 

Управління освіти, нмц, навчальні заклади 200d-20 1 О рр. 

• Здійснювати заходи ЩОДО попередження проникнення у свідомість дітей культу 
jНасиnьства, жорстокості через засоби масової інформації. 

Управління освіти, відділ у справах сім'ї та молоді, місцеві засоби інформац;; 
• Провести "круглий стіл" з представниками релігійних rpOMaA з питання виховання . . 
ПІдростаючого ПОКОЛІННЯ. 

Управління освіти, нмц, навчальні заклади 
200d-20 J О рр. 

• Провести конкурс серед навчальних закладів на кращу програму виховання дпя 
Позамасної роботи з учнями 1-11 класів. 

Управління освіти, нмц, навчальні заклади 
2006-20 J О рр. 

!;. Щорічно видавати інформаційний довідник ДІІЯ учнів нав~ал~них закnадів про 
УпраВnіння, cnужби міста, які займаються питаннями неПОВНОЛІТНІХ. 

vi • • ,- • cnvwба у справах неповнолітніх 
праВnIННЯ освіти, відділ у справах СІМ І та МОЛОДІ, ,... 2006-2010 рр. 

• .. б· • формувати cnужби у справах 
- Систематизувати внутріWКIЛЬНИИ о ЛІК та ІН • 

неПОВНолітніх про неб.nагопо,nучні сім'ї та учнів навчальних закnаДIВ, схильних до 
ПРа80порушень, бродяжництва. Управління освіти, навчальні заклади, постійно 

у . психологічної допомоги підnіткам, 
с)( • АОсконалювати систему надання СОЦІально- оціanьної підтримки. 

~ ""ьним до правопоруwень та сім'ям, що потребують с 
. • СВІ·"И вїnnіл у справах сім 'і та молоді, 

УпраВЛІННЯ о '1' f"rI • ., .. 
cnуж6а у справах неПОВНОЛІТНІХ. пост.ино 



і заnучати ДО громадських робіт підnітків, які ОПИItИnн 
.. створювати умови ДПА проц, сь 

в особливо складних умовах, Управління освітн, Управління праці та 30HHJlTOcti 
Служба у СПРОВОХ неповнолітніх, відд;л у справах сім 'і та молоді, nOcriHH~ 

3 .о. БЛ·IК М·lсцезнахоn1ltення но канікулах дітей 3 небnагополучних сімей _ Дlиснювати о ,.,... ...... 'І 

схильних до правопорушень, бродяжництво то сприяти ІХ 30ИНЯТОСТI. 

Упраsnіння освітн, наsчальні закладнІ 

УпраSЛ;ННIІ прац; та ЗОЙНІІТОСТ;, Служба у спроаох непоsнолітніх, постійно 

_ Вивчати та запроваджувати кращий національний і зарубіжний досвід з ПИТань 
правової освіти та виховання, профілактики бездоглядності то провопорушень серед 
неповнолітніх, їх соціальної реабіnітації в суспільстві. 

Управління ОСВ;ТН, нмц, навчальні зокладн, постійно 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВіТА. 
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПТУ-4 НА 2006 - 2012 Р.Р. 

1. Оновлення навчально-матеріальної бази училища то впровадження інформаційних 
технологій. 

2. Вивчення ринку праці, periOHY, в тому чиспі потреби в кваnіфікованих робітниках 
нашого регіону. Відкриття нових професій. 

з. Зміна статусу професійно-технічне училище но професійний ліцей. 

4. Продовження практики інтегрування професій. 

5. Поглиблене вивчення профілюючих дисциплін _ фізики, математикИ та іншИХ 
дисциплін. 

6. Збільшення позабюджетних надходжень зо рахунок надання пnатниХ nocnyr 
населенню. 

7: Розвиток сп!впраці з піДПРИЕмствами, установами організоціями-замовнмкоt.Uf 
ПІДГОТОВКИ кадРІВ державною службою зайнятості. ' 

8. Продовжувати ПОЕДнання ф.... . .. оЇ 
освіти забезпечен ПРс? еСlино-технічної та повної загальної середн 

, ня ГНУчкості освітн" ф.... мін но 
ринку праці та попиту • _о-про еСIИНИХ nporpaM з урахуванням 3 

на НОВІ профеСІІ. 

9. 3аnучення роботодавців о ... і 1'0 
розвитку професійно_" • Д_ п~ииняття участі у забезпеченні функціонуванн 

.еХНIЧНОI ОСВІТИ. 
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РОЗДlnV 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗА&ЕЗПЕЧЕННЯ НАвчмьно.виховноrо 
ПРОЦЕСУ 

;, 

прОЕКТИ: 

• RНАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД" 

• НАУКА 

• МЕТОДИКА 

• ДОСЛІДНО.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 



НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД 

• .... • ошкільної загаnьної середньої, позашкільної освіти MalO1' 
Зміни в ЗМІСТІ и струКТУРІ д' б' Іа 
глибинний характер і потребують розв'язання ~po nеми БПIДГ~ТОВКИ. вчитеnя, Slки~ 

• • альну відповідальніСТЬ, Е суб ЕКТОМ осо ИСТІсного І професійноrо 
УСВІДОМЛЮЄ СВОЮ СОЦ' • v П' 

М• ДОСЯГТИ нових педагогічних Цlлеи. ІД цим кутом зору роnь учителя 
зростання, В ІЄ • 
полягає не лише в тому, щоб забезпечити перед~вання знань BI~ OДHOГ~ покоnіння ДО 
іншого, а й утому. щоб бути людиною куn~тури І вселюдських Цlнностеи, провідником 

ідей державотворення і демократичних ЗМІН. • .... 
Міська науково-методична спужба - ц~ розгалужена система оргаНIЗ~ЦIИ~ИХ форм, 
що містять В собі взаємодію та інтеграЦIЮ досягнень психолого-педаГОПЧНОI науки та 

досвіду професійної діяльності. 
v • 

Домінантною стає підготовка вчителя-вихователя, спроможного виити За меЖІ 

впасного предмета, здійснювати міждисциплінарні зв'язки, усвідомлювати фахові 
знання в системі культури. Важnивим є його вміння організувати навчальний процес як 
соціаnьну взаємодію, зanучити особистісні ресурси учнів дnя розв'язання завдань 

життєтворчості. ., • • • f 
З огляду на нову ситуаЦІЮ в ОСВІТНЬОМУ ПрОСТОрІ МІста педагог повинен УМІТИ 

працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології, підручників, змісту, форм 
навчання. 

Оцінювання праці вчителя організовується так, щоб сприяти його розвитку й 
саморозвитку. Атестація педагога як форма виявлення рівня його кваліфікації МОЕ 
стати і демократичнішою і tрунтуватися на самоаналізі діяльності, спонукати ДО 
професійного вдосконалення. 

Післядипломна педагогічна освіта має бути більш персоніфікованою, надаючи 
кожному. вчителеві ширші можливості дnя оновлення, удосконалення, поглибленНІ 
своєі П~~феСіЙНОі підго~овки в прийнятний дnя нього спосіб, у тому числі на бозі 
дистаНЦІИНОГО навчання ІЗ застосуванням нових інформаційних технологій. 

Н~УКО~'о-методичний Ц~HTP як структурний підрозділ управління освіти Броварської 
~ICЬ~OI ра~и покnи~а~ии :абезпечити розвиток освіти міста у напрямах: 

ПІдвищення КВOnlФlкаЦl1 педаrогічних кадрів за основним фахом' ~ 
• методи" • Ф ,-чнии СУПРОВІД ре ормування змісту освіти І та. горганізаціі навчаnьно-
виховного процесу; 

• створення умов дnя опанування педагогами сучасними освітніми технологіямИ; 
• методичне за.безпечення організаціі профіnьного навчання' '.' І.' ., 

• навчання кеРІвників навчanьни' ' 
• ..о. х закnаДIВ основам освітнього менеджменту; 

оновnення ор~аНlзаЦIИНИХ форм і змісту методичної роботи' 
• узаrальнення І поширення пе ' 
• о. • рспектианого педагогічноrо досвіду' - оо 
• методи~нии СУПРОВІД здійснення дослідно-експериментальної ~оБОТИ' апроБОЦlI 

~ІДРУЧН~КІВ та електронних засобів навчання комп'ютер~ого банКУ 
IнноваЦIИ; , створення 

: організація роботи з обдарованими Учнями' 
забезпечення взаємозв'ЯЗk .' .' . б' bHoro С 

Впровадження результатів наУk~в:ддаГО~IЧНОї теорії з практикою дпя мо 1.11 -
. ОCnlджень. . ~ .. , 



шляхи РЕАЛІЗАЦІї: 

НАУКА: 

JрroнізувОТИ та провести науков~-практичні конференції: 

• 11 

І "ПроектНа педаГОГІка нмц, ЗНЗ,200dр • 
• _ . - 8" 

• "РівнИЙ доступ Дlтеи дО ЯКІСНОІ ОСВІТИ 

нмц, навчальні закnади, 200Рр. 

• "Рояь початкової освіти у розвитку креативних здібностей учня" (спіnьно з 
нстмтутом педагогіки АПН Украіни) 

нмц. навчальн; закnади, 2007р. 

• "Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти" (спільно з Інститутом 
lедоrоrіки України) 

нмц, ЗНЗ,2008р. 

• "Профіnьне навчання в старшій школі. Історія, реалії, перспективи". 
::З~~. _" ~ .• нмц, знз, 200Рр. 

. ..... '\а"", 

• "Зовнішнє оціню~~~ня навчальних досягнень учнів". 
нмц, ЗНЗ,:200dр. 

"М " • истецтво риторики як складова навчального процесу • 
нмц, знз, 20 J J р •. 

О' 

• аПробnеми шкільного підручника". 
нмц, ЗНЗ, '20 J 2р. 

~. З ... програм у' зогоnьноосвlТlllх ·ТО ~ ~проваАження новітніх рекреаЦIИНИХ 

Cn8Цlапізованих навчальних закладах. нмц,&vФк 200d ".р. 

Ор' ' • • ари дnя корІвникІв Ilао'lаnы�ихx rаНlзувати та провести науково-меТОДИЧНІ сеМIН • 
за8Ulа • ., их пробnем а само. ДІВ та педагогічних праЦІВНИКІВ з ОСНОВН , 

• д беЗПОЧОНtlЯ викnадаllllЯ с5азооих 
AIt kТyanbHi проблеми haykobo-методичноГО за І ДПН УкраіllИ) 
СЦИпnін. (Спіnьно 3 лабораторіями ІнститутУ педагог ки , 

нмц, З,.,З, 2006 • 20 J 2рр. 

)' С", • • з nабораторlВIО упраunlllllЯ ocoITIIIM •• 
·3 ·,.атеГIЧне управління 'WKOnOlo.(CnlnbHo 
Qkltадами Інституту педагогіки ДПН Укра'іни) нмц, ЗИЗ, 2006 • 200 J 2рр. 



• ••• чоі діяльності учнів У навчально-виховному ПРоцесі. • т еХНОЛОГIЯ оргаНlзаЦl1 ТВОР 
нмц, 3Н3, 2006 .. 20 J 2р 

• • сновИ організаціі родинного виховання. 
• Психолого.педаГОГIЧНI о 

нмц, знз, Інстнтут проблем 8ИХОВОННЯ, 200d, 

• Школа і батьки: проблеми взаЕмодіі. 
нмц ЗНЗ, 2007~ 

• Дисгармонія батьківсько-дитячих стосунків та її наслідки. 
нмц ЗНЗ, 2008р 

• Психологічний та педагогічний моніторинг якості освіти. 
нмц 3Н3, 2009 • 20 І Орр 

• Розвиток мережі шкіл сприяння здоров'ю. 

., 
Упра8ління ОС8ітн, нмц, знз, 2006 -20 12рр. 

Забезпечити методичний супровід семінарів TpeHiHriB: 

• "Підготовка освітян до моделювання педагогічних процесів на зо садах 

інформаційних технологіЙ". 
нмц,2006р. 

• "Застосування інтерактивних технологій у навчаnьно-виховному процесі". 
нмц,2006р. 

• "Т ренінг спілкування". 
нмц, 2007р. 

• 11 Моделювання в теорії та практиці управnіння освітніми організаціями". -
• "І .о. 

нноваЦlина культура закnаду освіти". 

• "Інноваційні освітні проекти". 

МЕТОДИКА: 

нмц, 2008р. 

Нмц, 2009р. 

нмц 2010· 2012рр' , 
• Організувати розробк • .. 06...," 
методичні посібники: у perloHanbHoro kомпонента змісту освіт.,. курсІв; розр 

"о 



• щИнознавство; 
tJlll атура рідного краю; 
Jlir8P • У. 

номіка реГІОН , 
~o .. 

OJ ~езпекИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ; 
,сно-,. " 
осно-и екології. 

нмц, 200d - 20 J 2рр. 

• продовжити видання інформаційно-методичного збірника "Освіта Броварів" 

Управління освіти, нмц, щорічно, 200d - 20 J 2рр. 

• Створити умови та організувати методичний супровід дnя створення авторських та 
адаптованих програм. 

нмц, знз, 200d - 20 J 2рр. 

• Сприяти участі педагогічних працівників у Всеукраїнському конкурсі "Учитеnь 
IОкуn, "Класний керівник року", міських творчих конкурсах. 

~ нмц, знз, днз, 200d - 20 J 2рр. 

• Пропаryвати перспективний педагогічний досвід вчитеnів, виховатеnів, керівників 
ІУРncів, С1)'Дій у засобах масової інформації, педагогічній пресі. . 

нмц, знз, Днз, позашкільні заклади, 200d - 20 J 2рр. 

• Продовжити роботу фахових методичних об1еднань, семінарів-практикумів, 
творчих груп, майстер-класів тощо. 

ДОCnIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТAJIЬНА PO&OT~ '. . 
На період з 2006 по 2012 рр. визначити наступні пріоритеТНІ напрями AOCnIAHO-

'''CnВРиментаnьної роботи: • • ... 
• ~аУКОво.методичниЙ супровід освоення ефективних форм, меТОДІВ, теХНОnОГIИ 
ОСВІТи В КОНЦ •• • ..-
о еПЦl1 І модеРНlзаЦIІ; _ • 
РОзробка регіонального компонента змісту wкіЛЬНОI ОСВІТИ; • '. 

• С1'80рення умов дnя реалізації KOMneTeHTHiworo підходу ДО проблем~ ЯКОСТфl ?СВІТИ, 
• 8с б' ф' ної підготовки І про ІЛЬНОГО е IЧна допомога в організації перед про ІЛЬ 
МОВчанн - • И' SI на старшому ступені загаЛЬНОI ОСВІТ , 
• РО3р б оо' св'lтн'IМИ системами; • • О ка адаптивних моделеи упраВЛІННЯ О • 
• nlArOTOBKa Моделі моніторинга освітніх процеСІВ; • • 

QkТИ8ізація інноваційного потенціалу педагогічних колеКТИВІВ, _. -
• Itау • кспериментаЛЬНОI І доcnіДНИЦЬКОI 
АІ КОВО-Методичний супровід їх ДОСnlдно-е 
-ЬНості' • 

~,' 8и ' ючих учителів і педколеКТИВІВ, 
-а IІВl'lеннSI і професійна підтримка творчо. працю 
о ~чення їх до науково-педагогічної діяльНОСТІ;... - діяnьності через: 
011І 8ТОАоnогічна підготовка педагогів до інноваЦIИНОI '. 

,lСоnи neAarora -дослідника; • • 



- педагогічні майстерні; 
_ пробnемні групи; 
_ тимчасові творчі коnектИВИ; 
_ творчі пабораторії; ... 

і 

_ інноваційні та експериментаnЬНI маиданчики.. • 

б Р·І-ІВ ОЦ·ІНКИ інноваційного потеНЦІалу педаГОГІЧНИХ колективів· 
_ розро ка крите .. ' 

\ 

1 
_ створення нових модеnеи; • 
_ апробація нових систем і механізмів упраВЛІННЯ; 
_ проектування ефективних виховних систем. 

• • І 

Доcnідно-експериментаnьна робота у загаЛЬНООСВIТНIХ навчальних закnадах мі 

Бровари здійснюЕТЬСЯ відповідно до ~aKOHiB YK'paїH~ "Про O~Biтy" і IIПро заrOllЬН~ 
середню освіту'I, Концепції загально. сереДНЬОI ОСВІТИ (12-Рlчна школа), а також 
Поnоження про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженоrо 
наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000р. за N9S22, ПоnожеННI 
про експериментальний навчальний закnад, затвердженого наказом Міністерство 
освіти і науки України від 20.02.2000р. за N9 114. Е 
Доcnідно-експериментаnьна робота здійснюється на міжнародному, всеукраїнському, 
регіонаnьному та nокаnьному рівнях на основі поданих навчальними закnадами 
заявок та виданих наказів відповідного органу управління освітою (Міністерства освіти 
і науки України, управління освіти Київської обласної держадміністрації, управnіННІ 
освіти Броварської міської ради) за затвердженими цими наказами проrрамами 
доcnідно .. експериментальної роботи: 

PiIIH~ Ha:lla наlЧan~н. Нака:l IlдnaliAHaro opraHY 
Пачаток Рік 

ІКCnlРИМl1І1У 3амаду Праб"lма рабати над заllрWIННI 
упраlllіННІ ОСlітоlU 

про6лlмаlO ІКCnlрИ МlIІІУ 

-
МЬснарадний Пмна:lll ім. Примадна економіка ІСІредній Лиcr ynраllllнНR асаіти і науки 

2005р. ~~ О"іЙНИlСа шкоді та І замадах, Киіlакоі об"дер.адміністраЦlї 1999 р. . приріlНRНИХ да Нlі N! 813·31·04 lід 26.07.99 -
CnlЦЇa"i:lOlaHa 

Наказ МОН Украіни N! 1/12: 
МЬснарадний 

шкода N!5 :І 
nomM6nlH. ПРОІІСТ еКОНомічноra рО31ИnCY 

3085 Ilд 29.08.2003р. 
2010р. 

ІИІЧІННІМ ПоcrаНОlа КаБІнету Мlнlстріl 200Ар. 

іНО:lІМНМХ МаІ Украіни N! 153 
Ilд 15.02. 2002 р. ---СПlцlanlза lана 

МіlCllараднмй 
ШКОІІа N!5 3 
поmмб"IН. ВИІСІІОДОННR І шкоді анrllійс~каі 2010р. 
ІМІЧІННІМ маlИ Ік Іноземноі там.е 200Ар. 

іНО31МНИХ МаІ 
~. 

СПIЦЇanізаlана ~ 

Мlaарадиий ШIСОІІа N!5 :І 
ПРОІІСТ піДІМЩІННI фахаlоі nor"M6nIH. 

ІМІЧІННІ", 1СІ000lфlкацli ІЧмт",іl анrllійакоі . 200Ар • 
2010 

Iно:аIМНМХ МаІ . МОІН шlСід м. БРОlари там •• - ~ 

~O .:-~ 



J~ 

..... "~ HOIIO НОlЧan~н. 
ПроблеМ0 Нака:l liдnaliднoro aproнy Початок РіІС 

,-рNlAltrf'/ 
ЗаlllОДУ 

ynраlllіННI оаїтоlO pa&CnМHOA :lallpWIHНI 
прамlМalO IJCCnlPM Мltny 

CnlцianilalaHa 
ПРОClітниц~rа робота серед 

ШlШllа N!5:1 Haral ynраlllіННI oClnМ 
паmмбnен. 

маподі la nporpoMalO "РіIНИЙ 
hJЇOI!aII.ИИ" 

ІМlченНІМ 
ріIНОМУ" щодо ФОРМУІОННІ 6pOlaporai мїокаі ради ІО2о42 200о4р. 2007р. 

Іна:lемних МОІ 
IAOpoloro способу 101т liд 29.09.0о4р. 

-
'lсІРРаіНОІСМ" ЗОШ І-ІІІ ст. N!2 ФОРМУІОННІ І учніl сомаcriйноі ПастаНОlа ПреJИДJЇ АПН Украіни 

наlчап~ноі дi'n~Hoai ІіА 27.06.02р. N! 1-7/6-113 2001 2012 

-
СПlціапl:lОlана НаІСО:l УПРОlllінНJ oClnМ !СН;ІС.ІСО; 

шкоnа N!5:1 ПРОlеденн. ПIАоroriчноro 06nдерходміиіc:rpаЦlї N! 1704 IIд 
,lІіонanWIИЙ паmн5nlн.ІМlчеННR 

експеримен"У :І наlчанн. хімії І 11.06.03 Нока:l упромінНJ 20004 2006 
м іНО:lемних МОІ 

ОСНОІній шкоnі OClnМ 6palapOKai міоІСОЇ роди 
ІО0811д 16.01.20004 

t Нока:l упрамінн, aClnМ !СИЇІокаї 
ПРОlеденн. ПIАоroriчнаro а6nАерходмініараЦlї IO 1704 lід 

"liaнanWlміі зош І-ІІІ ст. N!1 О еКСПlРИМIНty :І наlчанн. хімії І 1 1.06.03 НОШ:l ynраміННІ 20004 2006 
ОСНОІній ШlСапі ОСІint 6polopcuoi міакої роди 

N!081iд 16.01.20004 

nаІСІІІ.нміі зош І-ІІІ N!2 Коммексно nporpOMa ра:llИТКУ НаlСОЗ міоlClО N! 163 IIд 2001 2006 
Аітей "Росток" 25.09.2001р. 

- ..... іі Коммексно nparpaMO ра31ИnCY 
НаlСОЗ ynраміННJ ОClint 

2006 зош І-ІІІ N!3 6palopOKaї мїокої РОАи N!2042 20004 
дітей "Росток" ІіА 29.09.20004 

JJ-"'Hii П"'назl11l",- Ко",мексно nporpo",a р031ИnCY Нокоз ",іооо N!1704 1998 2006 
Оnійнмка дітей "Расток" liA 25.09. 98 ... 

Початаr PlІ 
_, Рі"н" На31а наlЧan~н. 

ПроблеМ0 
Нашз liдnalїднaro aproнy po6CnМHoд .заllРWIННJ 

IСІІ'РИМІIl1y 3аlllаду ynромінНJ oaїТOlD праМlМОIO ІIССПIРИ Мltny 

--- . 

Cnlцlaпl:lalaHa 

no.a,.'""ii 
ШlСма N!5 :І 

Коммексна nparpa",a pa:llMТКY Наказ міооо Ю17 А 1998 2006 
паmмблlН. дітей "Росток" 

liд 25.09. 98 
ІМlченНlМ 

r--- ЇНа_мних МОІ 

RotanllМміі ~аlчап.на-ІМХОІНИЙ Коммексно nporpaмa ра:llИnCY 
НаКО:l МіОРО Ю17о4 1998 2006 

Irд 25.09. 98 

'--
xoмnпexc дітей "Росток" 

1Іо_IІМ"іі Коммексна nparpaмo P031MnCY 
Haral мІОlClа N!156 IIд 1999 2006 

зош І-ІІІ ст. N!10 дітей "PocrDr" 
11.10.1999р. 

tr-----.. 
Лмcr упрамінНІ aClhм І науки 

Cnlцlaпl:lOlaHa ПСМХОllоro-педаroriчна CМCfl",a КиіlОКОЇ обnдlРХадмінlc:rpоцli 
2002 2007 

1Іо_'""іі WICMa N!5 :І po:SnMlan~Haro наIЧOll.ННJ N!632/3.1 - 03 liд 1".05.2002. 

паrnм5nен.ІМlчеННI Д.6.ElllІконіна - 8.8.Aalндola І НаІСа:l міОIClО N!207 

"--- М IHallMHMX маІ 5 - 911І. ІІА 04.12.2002 
~1 



.-., 

НаlСаа liдnollднara apraHY Початок Рік 

РіIIН. На31а НОІЧanWL ПРОМІМО ynраllllінн, асвітою робо1ИНDД 
3О.IРШеНІІІ 

пробn,моlO 
'IСCnIРИМ'Н1)' 30МОДУ 'КСПlРМ -1Ir 

І 

cn,qlani30lOHO 1 
зоran.НО ос. шкапо І Anробоціl проrpами рО31ИТКУ 

Ноказ ynpalllliHH' асві1И І - ІІІ а. N!7 3 ДИТИНИ "ДИІОСВIт" та 
6РОlаРCltІСоі міа.lСоі ради N!2"2 200 .. підручниlСО Н'д'МОЦ.IСО 200Р І 

Локап.ниИ поrI1Ибn,н. ІМІЧ. lід 29.09.0" 
cycn.-ryмонir. та "МатеМD1ИlСа" 1м., 2м.,3м., 

Ам., SICl1. І 

ПРИРОДНИЧ. 

дмсцимlн 

-
Дослідно-експериментаnьна робота спрямована на ап~обаці~ навчальних програм, 
навчаnьної пітератури для учнів в умовах оновлення ЗМІСТУ ОСВІТИ та переходу на 12. 
річний термін навчання впровадження в практику роботи педагогів міста інноваційних 
техноnогій та інтерактивних методик навчання; забезпечення умов для формування в 
учнів основної wкоnи наnежного рівня знань та життєвих навичок щодо здорового 

способу ЖИПЯ; співпраці з Інститутом педагогіки АПН України, Центром психології і 
методики розвивального навчання під керівництвом доктора педагогічних на. 
О.К.Дусавицького, кафедрою педагогічної творчості Сумського педінституту, науково
методичним центром загаnьної середньої освіти Міністерства освіти і науки України, 3 

міжнародними організаціями з питань вивчення іноземних мов, розwирення 

обізнаності старwокласників з економічним устроєм держав далекого зарубіжжя. 
у ході дослідно-експериментальної роботи передбачено створення педагогами
експериментаторами впасних навчальних посібників, методичних рекомендацій, 
наочності, еnектронної бази даних. 

Загальноосвітній навчаnьний заклад складає програму експериментальної роботи на 
кожен рік, яка затверджується управлінням освіти, про виконання якої в кінці 
навчального року ЗНЗ звітується на методичній раді навчального закладу, а по 
заверwенню дослідно-експериментальної роботи за кожен етап _ на методичній раді 
нау.ково-методич~ог? центру управління освіти та в письмовій формі перед органоМ 
ОСВІТИ, на чиєму РІВНІ проводиться експеримент. ~ 

Фінансуєть~я д~СЛідно.експериментальна робота в загальноосвітніх навчальнмІ 
за~ада~ ВІДПОВ~ДНО до коwторису, вміщеного в поданні ЗНЗ на кожен експериме~, 
та ВІ~ПОВІДНОГ~ рlwення сесіі міської ради, а також залучення позабюджетних KOUJTI., 
KOWTIB бnаГОДIИНИХ фондів. 
Поточний контроль за х - • Hf4Ki. ЗНЗ • • ОДОМ експериментаЛЬНОI роботи покладається на кер'В 

, УПР~ВnIННЯ ОСВІТИ Броварської міської ради. 
Загальнии контроль за • • ія 3 

ДОСЛlдно·експериментальною роботою здійснює коМІС 
проведення експертизи інн .... - денн' • оваЦIИНОI ДІЯльності та експертизи заявок на прове 
ДОСnlдно-експериментально· б·. Б ори, 
створе - І ро оти реГІонального рівня в закладах ОСВІТИ М. ров 
lІідПОВ:~ H:~O:O~ УПРОціННR.ОСВіТИ Броварської міської ради NЗ14 від 19.01.~~~ 
СТВорення експ:ртназу .. УПР~В~ІННЯ освіти Київської обласної держадміністрОЦl1 •• нро; 
• 01 KOMICII по пр .... овОЦIН 

ДІЯЛьності в навчальни _ оведенню експертизи ЗДlиснення ІНН І 
Х закладах КИІВСЬКОЇ області" N92ЗО від 08.09.20QЗр. 
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. .. 
Проект "~озаWК~nnR и ку позашкільної роботи з дітьми та учнівською МОЛОДДIO 

АнаЛІЗ стану І розв т , ... 
" , Н'ІСТЬ проrресивних досяrнень І позитивнии вплив на ТВОРЧІ 

МІСТІ СВІДЧИТЬ про наяв , " 
б • У процесі CBoro розвитку позаШКІльна ОСВІТ0 І виховання набv~ 

розвиток осо ИСТОСТІ. , І .,.. І', 
• рестижу і сформувались як неВІД ємна частина ЦІЛІСНОІ СИСТ81t, neBHoro ДОСВІДУ, п , 

освіти. • • б 'ф .... І 
Зміст позашкільної освіти та виховання У ПОРІВНЯННІ З ~зовою І про еСIИНОЮ освіта 
tрунтуЕТЬСЯ на засадах особистісноrо зам?влення дітей та їх батьків, Ці замо~ле~; 
постійно розвиваються, варіюються, в чому І простежується безперервна динаМIЧНIС' 
цієї ланки освіти, її нестандартність та варіативність. 
у місті працює п'ять позашкільних закладів освіти, які ведуть свою роботу за різним 
напрямками: науково-технічний, художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчиj 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ, еколоrо-натуралістичний та інші. і 
Різними формами позашкільної освіти охоплено 59.40 дітей, що складає 50,1 % ві 
заrальної кількості учнів заrальноосвітніх закладів міста. 
Орrанізована робота 12 творчих об'єднань, 1 06 ryPTKiB, 1.4 спортивних секцій, кnубі 
за інтересами. ~ 
Сфера позашкільної освіти перебуває на важливому етапі розвитку, виника: 
необхідність створення умов для отримання додаткової позашкільної освіти 
забезпечення змістовноrо дозвілля дітей та підлітків. Саме над вирішенням ци~ 
проблем і працюють педаrоrи позашкільних закладів міста, спрямовуючи свої зусилл! 
на подальше відродження духовних здобутків украінської культури в освітянськом) 
просторі міста. 

МЕТА ПРОЕКТУ: 
• удосконалювати систему виховноі роботи, впроваджувати нові технолоrі 
орrанізації виховноrо процесу в позаурочній та позаwкільній діяльності навчальни) 
закладів, спрямовані на розвиток особистості дитини виховання патріота Украіни. 

. Б ' МІСТО роваРИі 

• залучати освітні, культурно-просвітницькі заклади, інші установи, орrанізаціі то 
ши~оке к~ло rpoMaAcbKo;w:i до орrанізації і підтримки різних форм дитячоrо дозвілля ~ 
заИНЯТОСТI в позаурочнии І позашкільний чаСі 

• забезпе:ити соціально-педаrоrічні умови комплексноrо ВПЛИВУ виховнИХ 
Можnивостеи мистецтва на д'lтеи'" .. б • та молодь, РОЗВИТКУ ДУХОВНОІ ОСО ИСТОСТІ. 

Шляхи реалізації проекту: 

• Скоордину' • У • в~ти c~~eMY проведення міських Масових заходів для дітей та wколЯРIВ. 
~раВ~IННЯ ОСВ~ТИ'. ВІДДІЛ культури Броварської 
МІСЬКОІ ради, ВІДДІЛ у справ • 1- , 

ах СІМ І та МОЛОДІ Броварської міськоі ради 

• Продов_ити запровадже 
ння в навчальних закnадах власноі символіки. 

, клDД'-' Vправління освіти, навчалЬНІ за О 
2006-20 J рр. 



.. ф "Г· crи міськиИ естиваль ІМН навчального зокладv" 
.~ ~. 

І, 
" 

Управл;ння осв;тн, навчальн; ЗОlUJад 
Н. 

2006-20 J Орр. 

• С.80РИТИ інформаційний банк доних передового пе • 
,І ДОГОГІЧНОГО досвіду 

nозаlUкіпьних навчальних закладів міста 

Управл;ння осв;ти, позашкільн; навчальн; ЗОlUJади. 
. 2006-20 J Орр. 

Броварська МІська рада, управл;ння осв;ти, нмц. 

• Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації питань позашкіnьної освіти. 

Управл;ння осв;ти, позашк;льн; навчальн; заклади 
2006-20 J Орр. 

"'. СТ80РИТИ інформаційний банк даних "Шкільні м~зеї" з метоlO використання музеїв 
у НО8чапьно-виховній роботі навчальних закладів. 

Управл;ння осв;ти, навчальн; заклади. 

2006-20 J Орр. 

• СТВОРІОвати при позашкільних навчальних закладах пітературні студії, бібnіотечно-
6i6nіоrpафічні гуртки . 

Управл;ння осв;ти, навчanьні заклади. 
2006-201 Орр. 

• ПРовести конкурс на кращий сценарій вип~скного баnу, свята останнього дзвоника, 
~HII знань та інших традиційних свят, урочистих подій, за резуnьтатами конкурсу 
ПlдrОТУвати збірку кращих з них. 

Управл;ння осв;ти, навчальні заклади. 
2006-20 J Орр. 

• 8 адів з дітьми та підnітками в 
НВЧИТИ досвід кnубних форм роботи навчаnьних закл 

JJoЗОуРочн .. 
ии час. Управл;ння освіти, навчальні заклади. 

2006-20 J Орр. 
• С • ьних закладів громадських дитячих 
~ :r&орlОВоти умови дnя діяльності на баЗІ новчоп 
Q IttОJlоді-ни •• ... 
~ ~ х оргаНlзаЦIИ. 

• ;вники навчальних закладів. 
Управл;ннЯ ОСВІТИ, кер 2006-20 J Орр. 



• про надання 
• Підготувати ДОВІДНИК 
Бровари поcnуг дnя дітей та юнацтва. 

позаwкільними навчаnьними заkl1адами М 

І 
Управління освітн, позашкільні навчальні ЗОlOlо 

2006-20JO! 

• з метою покращення діяльності системи позашкільних навчальних заkl1адїв МЇас 
вивчити організацію роботи закладів: 

_ науково-технічної творчості; 
_ військово-патріотичного та спеціального спрямування; 

_ дитячих комп'ютерних клубів. 

Управління освітн, нмц, відділ у справах сім7 та молоді Броварсько; місько; род", 
відділ культурн Броварсько; місько; радн, служба у справах неповнолітніх. 

2006-20 J Орр. 

3 .. Д · і • апочаткувати проведення ЩОРІЧНОГО МІСЬКОГО свята ня позаШКІЛЬНИХ закладів. 

Управління освітн, нмц, позашкільні навчальні заклади, 
2006-20 J Орр. 

• Забезпечити участь дітей та учнівської молоді у Всеукраїнських та обласних 
масових заходах. 

Управління освітн, нмц, позашкільні навчальні заклад", 
Постійно 

• З б •• б · а езпечувати І надаЛІ участь учнів позашкільних навчальних закладів у ро оп 
секцій Малої академії наук. 

YnpoвniHНJI ос:аіrи, нмц, позошкільні новчonьні зоклaJ. 
noCnHHO 
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"ЕкоНОМІКО-ТЕХноnоrlЧ~ИЙ У~ІВЕР~ИТЕ!ІІ 
• 0ЗВИТКУ Університету е: ІнтеграЦІЯ у СВІТОВИИ та ЕВРОпей 

ПріоритеТНІ напрямИ р CbkJl 
освітній простір, а саме: 

УМОВ дnя введення двоцикnового навчання; поступове створення ~ 
впровадження кредитно-модулЬНОЇ систе.ми; • 
впровадження тестового контролю ЯКОСТІ навчання, 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІї: 

-
N!/ 

Зміст 
Дата аиканаННI Виканаl.ЦIt 

пп -
Poзpa6иnt Пparpаму КDttVV181COfOfD JaбuneчвННІІ aanoro ~oro pa3unкy ~ 
Браварм. UIIIRIШМ НanarOД1IIIfНI itttcaвaaVйнai наукаасниробн~чаl ДIRIIIIН~ l3IfIИ ~lОИІНУуча~.у 11 

peanbaцli. З ЧЇВО МtmЖJ, ОІИРОІОЧИО на ~нta, nucнanonчНJ, МСІІ8р1an~18ХНІЧНІ1О 
КаРРаВІ ркурсм міаа, на мarepicIra.to18ХНічній базі Ytiaepon81Y c:rвapи1И roa1pa3paxytIICD8ИЙ 

1 
ін~ий цetnp мatirapинry інноеаціМноі IИCOКD78XНanoriчнaі продукціі (ЦМІВП 2006 р. ПопадиНIЦIt В.І. "ЕІУ") АМ ОПІpcm4IНOIO a6aIyroayвaННll3DПИ1ЇІ і npanозицїй юpwcчниx 10 фізичних осіб ClDCDlНa 
фармyвallНlllО peani3cпVi npiapиnnниx НDIIPIIМЇI ffCJYК0018ХНЇчнDЇ, інноваційної ДiRnЬНaCri а мо 
Браварм. а 1ШIDIIC 3OpїDn'OICDtИЙ на anepcnивну niДRnOВКY lІСа'Іepnoaнanirичниx і прantD3DICIНИX 

Е мarвpiania з aayam.ниx npaбneм МaНYВaНtIII і npantOJYlDННll У caVanWtCНlCDНDМiчнiй сфері ДnI 
apraнiв мїClllCli IИICDНCIIчсївnадм. 

ВИXDДIЧИ з птрlби рІпану у cnеціanіcrшc Аер"ообрабноі промиcnаlаcn, ЦИlin .. ноro 
2 &,діIНИЦ1lа 10 &,діlНИЦ1lа даріІ" і моаі., lироБНИЦ1lа будіlen .. них матеріanіl і конcrpyкцiй, 2006р. Созонова Л.L 

nlncaі прамиc:nаlаc:d, IWcpИП4 при YHiBepone1Ї тuнanопчний факуn .. твт. 

ПрафеdйнcJ.npCIIt'IИ'IНD nїДnnOlКD мaй6ymіх фахіаціl І lCIICnиlOlD ClcnClДDlOID наlЧOnllНаra 
процесу. дм ПЇДІищеННR іі JIICDC'IЇ викариc:ranc збnИІСІННІ іНПІресіl lиробничих niдnриЕМСІВ і 

З 
Yнiввponмy на аасаві рвanізаЦlї Проrpами ICDММlIICCНoro забезпеченНІ cranаro caцianllНa-

2006 р. Карен"ков м.г. еlШНомїчноra р0311М11У мо Бровари, WIIIUШМ Hanal'DД1DHНI інноваційної науково-виробничої 
дiмwcaai. ЗдійОСИП4 новий niДXiA АО iмinщiйноra наlЧDННI в умовах наlчam.на-тренувan .. ної 
фірми на базі Р'ДУ ycraнOllO орraнЬсщїй. 

~ 
Актиlізувати саціan"не портнерство з ро60тадаlЦRМИ, змучити іх дп. pean"Horo Редько С.І., 
АИмомноrа npoelC'fYlaHHI, cra_YBaHНI, підroтавки фахівців на замамеННІ та 30 2006-2012 рр. Карен.ков М-Г., 
YrDДОМИ. ПОICCnИIIО к.м. -

5 ОрraніЗУІОТИ при Уніllрситеті Департамент з питан" орrанізаціі практики, созонова Л.І., 
ПРОЦ8вnа~анНІ та кypcalOЇ ПЇДraтаIКИ. 2006 р. Корен"ков м.г . 

...!І. 
Розширити сферу дім"ноаі ~ 

\" 

6 ,,' абн ~НТCl8каro HaYKolara товариство, СПРlмуваlWИ йаro Пока1МllD к.м. ""Нlт на ІИР ИЦ1l0: 2006-2012 рр. -
7 Встановити nopтнepCl8кJ ' созонова Л.І., 

ЗІ .ЗІСИ з наlЧan"ними закnадами Уraрщини, Туреччини, РОСІЇ. 2006-2007 рр. ПопоДИНIЦІ! В.І., 
КаРІНІ8КО1 м.г. __ 

8 ~anоroАИТИ на розмнаЖУlan.ніЙ техні і У • 
nlТ8ратури Дnl потреб НОIЧan .. ноro закnо Ч • Нllерсит~ту !ипуск haYKO�o-метадичної 2006-2006 рр. Карен.КОВ м.г· АУ І ДПІ реМlзаЦlI через тoprilen .. нy мереІСУ. 

9 СТlорити УМОІИ Alllдім"ності студентакоra на ПападинеЦl! в.1., РОЗІИТКУ обдаРОlаної мanоді зanуч _ YКOIOro ТОІариства з меТОID Ісебічноra 
, еннlО 11 ДО lиріw • 2006-2008 РР. ПокcmtIIО к.м. еННlеканоМlЧНИХ про6nем краіни. 

С1ІОриrи Hanucнi ума • 
10 • • ІМ AIUI DICIИII3DЦ1Ї учааі у 3CIRIR • • сазонaaaJ1.l., 0CIInIiX nparpaмax, IfDНференціа ClYAIIfIi., ІИХІІ ~8pЖDIнюc І МDlCНарадних наукаlИХ 10 

DAlplcaнIfll c:ncneндiii і ІрОНІЇ., 3DlCpeмa міасн~ЧІІI ~~ Hayкolцi., заDXaЧyIa'rИ іх АО 2006-2007 рр. ПападиНІ'" B.~ 
д... DpRIнisaцIй то зарубіжних yнїlepcмnnia. ПакcmtJID К.Мо 

У1РИМDннa ІИСОКОra р • 
11 nac:nyr npaдa IИ1ИНry Вищаra НDlчan"нara 

ПЇАІ IJКYIcnи "РОАИцho пiдraтo 30Кnaдy серед СПОЖИlачів oc:ahнix 
СОЗ0но.а Л.І., МЩІ"ІІІ квanJф' ціі ІКМ резеРІУ к' • рахунок Уні.. IICD І керівних кадрІ., ан еРIІНИКlІ CТPyкrypHМX підроздinіl, 

~ 1JCИmy. c:rшкya НІ, фармуваННl lCDДpaaaro ПD18Нціany 3D Пастійно ГnОlаз.~~ 
~8 ~ . 



! ~ МІ)ІСНАРОДНИИ YНlВEPCИmРОЗВИІКУ JlюдиНи "УКРА1НА" І 

І СУЧ АСНИЙ СТАН 
Уні.ерсмтет "y~paiHa~' з~сно~ано у Tpa~Hi 1999 р. за рішенням Київсь _. _ 

~ та уч
аcrі КИІВСЬКОІ МІСЬКО' держаВНОI адміністрації міськ б КОІ МІСЬКОІ 

• •. .. •• ,их та о ласних род, 
сьКИХ фОНДІВ, оргаНlзаЦIИ, закnаДIВ ОСВІТИ. 

од • • 
B

..rIIOBY йогО ДІЯЛЬНОСТІ покладено надання вищої освіти всім бажаlOЧWМ 
"",. б (' • ... ,насамперед 

~• 3 особливиМИ потре ами ІнваЛІдам), сиротам матеріально н 
• б' • 'І езахищеним 

~HaM, ЯКІ мають о межеНІ МОЖЛИВОСТІ пересування до інтеrpованих • .... цеНТРІа 
lIDI,aHНJI, через у~~овад~ення дистаНЦIИНИХ технологій навчання. 

t Броварська фІЛІЯ УНІверситету почало свою діяльність в жовтні 1999 року. 
'v,,;..рситет добровільно взяв на себе місію вчити людей з особливими потребами. І в 
'_у йоrо унікальність. 

І ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ: .' 
І Накозом Міністерства освіти і науки N2 432/36 від 02.07.03 р. надано дозвіл на 
".еАення педагогічного експерименту з дистанційної форми навчання в репонах 
rфаіни Відкритому міжнародному університету розвитку ЛlOдини "Україна", як 
ІИЩОМУ навчальному закладу, що розробляє спеціальні технології навчання осіб з 
06мucеними фізичними можливостями. . .' ~ .. .' 
Заcrосування дистанційної форми навчання спрямовує на раннlО професійну 
оріЕНТоціlO учнівської молоді, націлює на надання їй базової ,вищої.освіти за освітньо
lIDIIіфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "бакалавр". Конкретна орга~із~:щія 
ОСВітньо-професійної діяльності визначається соціально;-економічними, кул~тур,но-
Освітніми, націонanьно - демографічними умовами. ' ." ' 
Орrонізаційна структура передбачає використання У навчальному процеСІ нижче 

1Кa3QНИх технологій ДН: • 
• "йс-технологія коли навчально-методичне та дидактичне забезпечення дисци~,н~ 
І ' • ... б· ("кеис") І твердих копіях чітко структуроване комплектуєтЬСЯ у спеЦІальнии на ІР. 
пере...... ( ..... вивчення з пеРІОДИЧНИМИ .. ru,QЄТЬся передається) студеНТОВІ дпя саМОСТІИНОГО 
~ItСУlІьтаціями у базових чи локальних центрах з викладачами к~нсульта~ТI~~И; " • 
• Мер ристаННІ мере-І нтернет І 

Іжева (Web-) технологія яка базується на викО • ' ". и 
заcrос '. метоДИЧНИМИ матеРІалам , 
" • 08уerься як дnя забезпечення студеНТІВ навчально-

~'_AnsI інтерактивної взаємодії між викnадачем і сту~~~ТОМ'лек ій з консультаціями у , 
теХНологія, яка базується на використання телеВIЗIИНИХ Ц 

lIItnадаЧів_ко • 
д... НсультаНТIВ. осіб які про_ивають у 

'ЇАА осіб з обмеженими можливостями пересування та HO~He навчання за 
;~:ени)( населених пунктах СНД ~ередба~С::е :=:ною технолоrіЕIО (при 
k... дуальним графіком вдома як за кеис-, так ІР) 
"I\ІІІ'Ності • eHoro до Інтернету • 

В' у студента власноrо комп'ютера ПIДКnЮЧ системИ дистанційного 
kQ .... ·A"08iAHO ДО Програми створення та впрова~ження. МОЖl1ивості пересування 
,. "'О"НJI rp _. мають ОDмежеНI • 

~;Ih ОМадян в periOHax УкраІНИ, КОТРІ ·Іи"'не навчання УНІверситет 
І .. ,erpoa ня про диcrанц 

:': tI\ _ аних центрів навчання та положен • - реалізації. ""O'''al' • ку заХОДІВ щодо 11 ;: СТВ РОЗРобив та впроваджУЄ ЦІлу низ • анційнОro навчання. • 
І' н Орено мережу базових та покольНИХ цеНТРІВ дист ·сть отриматИ освІТУ 3 
, О с. • чанНЯ є мо»UIИВI 

І oroAHI за дистанційною формою нав .49 
І 



• ей за освітньо-кваліфікаціЙНИМ рівнем "молодший спеціanіс 
чотирьох спеЦlальност •• "Д. •• "ф. •• 
Ц .15 w бл·,к" "Правознавство, ІЛОВОДСТВО , Інанси • 
е - ухгалтерськии о , 

шляхи РЕАЛІЗАЦІї: 
2006-2007р.р. - критерії та рекомендації щодо вибор~w або розробnе~ 

спеціаnізованого програмного забезпечення дпя. дистаНЦІИНОГО навчаННЯI 
урахуванням загальновизнаних У цій галузі cтaHдa.~TIB. Методичне та дидакти'( 
забезпечення необхідне дnя впровадження дистаНЦIИНОГО навчання за визначенН! 

переліками Д~СЦИПЛіН дnя загальної та професійно-технічної освіти, напря~ 
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів вищої та пісnядипnом~ 
освіти. І 

1 

2007-2009 р.р. - Прийняти комплексні програмно-технічні рішення для систе~ 
дистанційного навчання з метою налагодження взаЕмодії центрів та роботи експеРl 
через телекомунікаційну мережу , забезпечення доступу до банку aTeCТOBaH~ 
дистанційних курсів та захисту інформації від несанкціонованого доступ: 
адміністрування навчання одніЕЇ особи за курсами різних навчальних закладів а, 
кількості осіб за одним дистанційним курсом тощо. І 

Розробити і затвердити форму кваnіфікаційних документів та перепідготовку 1 

підвищення кваліфікації кадрів з технологій дистанційного навчання. 

2009-2012р.р. - ·Включити до програми підготовки педагогічних кадрів дисципяін 
... 8.. •• 8" і 

теХНОЛОГIИ дистаНЦIИНОГО навчання , у тому ЧИСЛІ З педаГОГIЧНИХ інформаЦIИНИХ т 
теnекомунікаційних технологій. 

Удосконаnити телекомунікаційну інфраструктуру системи дистанційного навчанн 
, включаючи спеціалізовану теnекомунікаційну мережу URAN ДNЯ навчальних закладі 
та наукових установ. 

5paT~w участь у реапізації проектів і програм, спрямованих на входження в систеМІ 
дистанц~иного навчання України у світову освітню систему із збереженням інтересів 
здоБУТКІВ • -. б . • w ВІТЧИЗНЯНОІ ОСВІТИ., У розро пені міжнародних стандартів на технолап 
дистаНЦІИНОГО навчання. 



ПОJ1IЦЕЙСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОПЕДЖ 

СУЧАСНИЙ СТАН 
• ~С.J(ИЙ фінансово-правовий коледж є першим за _. 
t/'Іцеfl. кnaДOM ВИЩОІ ОСВІТИ 
~ep.a8Hoi форми ~лаСНО~I, з.аснован1им у. м. Бровари у 2000 році. Навчальний 

,.11 здійснює ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ за -11 РІвнем акредитації і ф' . 
ІІІ"''''' .' • - • 11 _ roтye аХIВЦIВ за 
jnlьо_кваnlФlкаЦIИНИМИ РІВНЯМИ МОЛОДШИИ спеціаліст" та "ба капав .. • 

ОСІ .' 11.', "Об • Р з наПРЯМІВ: 
~AHOMiKa І ПІДПРИЄМНИЦТВО • спеЦІаЛЬНОСТІ ЛІК і аудит" "Фінанси'" "П п. 
-~ "П 11 " раво • 
_anьність равознавство •• 

"..anьниЙ процес у колеДЖІ з~безпечують висококваліфіковані викпадачі, серед 
_2 доктори наук, 20 кандидаТІВ наук та 4 здобувачі HaYKoBoro ступеню. 
(oJJВДJC має сучасну матеріально-технічну базу, яка дозволяє здійснювати навчально. 
_овни Й процес на необхідному рівні. 
Коледж має вnacHi навчальні площі - 2230 кв.М., а також навчальні площі, які 
ІІІІОРИСТОВУЮТЬСЯ на орендних умовах - 11480 кв.М. (спортивні зали та майданчики). 
УКDJlеджі наявні 6 потокових аудиторій дnя проведення лекційних занять, 17 кабінетів 
", семінарських та практичних занять, актовий зал, функціонує 2 комп'ютерних 
іІІоси, 1 • доукомплектовується. Заrальна кількість комп'ютерів скпадає 79 робочих 
croнцій, Персональні комп'ютери об'єднані в локальну мережу з підкпюченням до 

mo6anьної мережі Internet. 
&i6nіотека' укомплектована новими навчальними, підручниками та посібниками, 
метОДИчною літературою, офіційними, фаховими і періодичними. виданнями. 

3аranьний бібліотечний фонд коледжу складає 7422 примірники._ 

ПРіОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ: 
Розвиток вищої освіти зумовлений необхідністю реалізації сучасної політики ! 

ар ..' • - иетеми ВИЩО, атеПI держави, спрямований на подальwу розбудову наЦlонаЛЬНОI с _ • 
оа'lТИ • - • • - .' еrраціlO у європеиське І о' ' адаптаЦІЮ 1I дО СОЦlаЛЬНО-ОРlєнтоваНОI екоНОМІКИ, ІНТ 

lfOae співтовариство. 

~ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІї: . 
• заПРовадження новітніх форм і технолоrій орrанізації навчальноrо процесу, 

2006-20 J 2 р. 

• Роз' .- ої бази навчаnьно-виховноrо 
ПРО виток та вдосконалення існуlOЧОЇ інформаЦIИН одуктами створення 

цесу б • оrрамнИМИ пр , 
IJI, ,за езпечення ЛІцензованими пр • ма цій ної бази науковИХ 
~~IІ~ОННИх каталоrів та забезпечення доступу до IНфор ЬНО-І літератури в мережі 
lIfQ IOT8K' •• фонду на.чал 
IlItе ПРОВІДНИХ УНІверситеТІВ, електронноrо 

РН8Т; 2006-20 J 2р. 

"п ' '1 науко.о-педаrоrічних 
~, Olllnw • и науковИХ 
npaЦi8H .ення якісноrо складу педаrоrlЧН Х, ваних студентів; 

ИКІВ, СТВорення умов дnя підтримкИ обдаро 2006-20 J 2 р. 
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•• ц.,альних наукових проектах на регіональному рівні; 
_ участь в ОСВІТНІХ, СО , 

2006-2012 і 

_ впровадження наукових та науково-д~cnідни~_ P03PO~OK у навчальниjj про~ 
активізація участі студентів у haYKOBO-ДОСЛIДНИЦЬКIИ роБОТІ як в навчальному заkllад 
так і на міжвузівському рівні; 

2006-2012~ 

_ відкриття НОВИХ напрямів підготовки, спеціальностей відповідно до потреб регіон) 
формування якісної та конкурентоспроможної робочої сипи на ринку праці; { 

І 

_ посипення соціапьного партнерства з роботодавцями дnя 
професійно-практичної підготовки та результативності 
випускників; 

, 
2006-2012р 

підвищення якост 
працевпашту-ваННІ 

2006-2012' 

з метою профіпізаціі навчання розробити методи роботи та форми співпраці 
копеджу та загапьноосвітніх навчапьних закnадів регіону, зокрема шпяхом cninbHora 
проведення опімпіад та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН. 

2006р. 



&РОВАРСЬКЕ ВИЩЕ VЧИJlИЩЕ Фlзичноl КУJlЬТУРИ R.3~ 

Ао спортивно-оздоровча діяльність та дозвіnnя моподі (ст. 15). 
~ (П опозиція) Забезпечити впровадження З уроку з фізич 
61. Р ''''адах міста: ного виховання в усіх 
~чan.них ЗОavl 

J -4 кп. - з 2006 РОКУі 
5-9 кп. - з 2007 РОКУі 

J 0-J 2 кп. - з 2006 РОКУ. 

IJ. проводити щорічно огnяд - _конкурс на кращу організацію Фізкультурно
OJAOРО8чоі та спортивно - маСОВОI роботи в навчальних закладах міста. Окремо 
Ірсо.,атн стан матеріаnьно-спортивної бази. 

VправліННІІ освітн, віміл 
фізкультури і спорту. 

~}4. apra~i~YBaT~ роботу 
~.HOOCBITHIX ШКln. 

міських спортивно-оздоровчих таборів на базі 

УправліННІІ освітн, відділ фізкультури і спорту, 
відділ сім'ї та молоді, Б8VФК І 

j 

~ 
Роздіn ІІІ 

Дошкіnьна освіта 

(а.25) .. Запровадити огnяд-конкурс на кращу організацію Фізкультурно-оздоровчої 
рабати с:вреА ддз. 
(а.23, п. 4) Додати: "БВУФК" . 

f (а.30 2) зош 1-11 ст N!! 2 на 240 МІСЦЬ , п. Добудова корпусу дnя шкапи 11 ступеня У • 
І Jсnорти ІНИм заnом 36х18 метрів. 60 'с ь (або 

1. заш І_ІІІ ст. не 1 _ побудова на території закnаду шкоnи на. 5 ~)I Ц 
pekOH~ • .... ного заnу та IдаnЬНI • 

··,.УКЦІЯ старого приміщення з добудовою спорт"в 

Житnовий масив 

і І. Ааб • ь з 2 спортивними запомИ 

І (6асей:дова корпусу ДІ1я шкапи 1-11 ст. на 1 ооо МІСЦ 
І 2. Ааб У). • кnaciB) у ЗОШ І - 111ст. N!!9 з 
f Cnо Удово навчаnьного корпусу на 240 МІСЦЬ (8 

РТНІНИМ • 
заnом 36х 18 меТРІВ. 

Реорганізація закnадів освіти 
\ С,. б м вивченняМ природничих 
~I •• ОРИтм на базі БВVФК "Ліцей здоров'я" з погnи nенИ 
·~"n· 6 • ІН Та ЩОденним фізичним навантаженняМ. Б8УФК. 200 рІК. 
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"Наука" 

_ Організувати та провести НПК: ..... 
"Запровадження новітніх рекреаЦIИНИХ 
спеціалізованих навчальних закладах. 

програм в загально- освітніх С 

нмц, Б8VФК з 200d РО. 

Розділ VII 

Вища освіта 

Доповнити концепцією розвитку 
Сучасний стан Броварське вище училище фізичної культури 
Броварське вище училище фізкультури розпочало свою історію в 1983 році я 

середня wкола-інтернат спортивного профілю. 
В училищі функціонують відділення боксу, вільної боротьби, велоспорту, гандболу (ЮН~ 

та дівчата), леrкої атлетики, лижних гонок, плавання, футболу (юнаки ). 
Училище має І рівень акредитації і готує фахівців з напряму "Фізичне виховання" НІ 

освітньо-кваліфікаційному рівні 11 Молодший спеціалістll (ліцензія Міністерства освіти 
науки України серії АА за N2 521527 від 21.05.2003 р.) та надає освітні поcnуrи ДІІ! 
одержання базової і повної загальної середньої освіти (ліцензія Київської обласно 
державної адміністрації серії АА за N2 497998 від 21.05.2003 р.). Училище ВХОДИТІ 
до навчально-виховного комплексу "Переяслав-Хмельницький державни. 
педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди - Броварське вище училище фізично' 
культури" (наказ Міністерства освіти і науки України за N2 623 від 10.10.2003 р.). 
Головним завданням училища є також підготовка резерву для збірних команд Украіни 
з видів спорту, що культивуються. 

Дnя цього створена необхідна матеріально-спортивна база: спортивний комплекс ~ 
трибунами на 1 ООО посадових місць та міні-готель на 40 місць; зал боксу, зал вільНОI 
бо~отьбИ, стадіон, футбо~ьне поле, ігровий гандбольний зал, велобаза, ~ irpOB~ 
маиданчик~, в тому ЧИCnI 1 з синтетичним покриттям, 3 відновnюваЛЬНI центрИ,. 
тренажеРНІ зали, медичний центр. 

Н • • І 
а ВІДДІленнях працює 46 тренерів-викладачів 14 з яких мають почесне званн', 

ІІЗ .... У , 
аcnужении тренер країни". 
З 20 '. ' І 
.... а. РОКІВ Існування училища на відділеннях підготовлено 1 3 ЗаcnужеНМХj 

маИС:РIВ спорту Украіни, 58 майстрів спорту міжнародного класу, 376 майстрів спорТУ, 
УкраІНИ. 32 вихованці УЧилища виступали на Олімпійських іграх. Серед нИ" 
Во~ди~....ир Кличко - чемпіон Олімпійських ігор з боксу (Атланта1996), Серriй МатвєЄВ, 
~a еРГIБИ Черняв~ький - срібні призери Олімпійських ігор (Сідней _ 2000), ЛIOДММnО : 
І удзь - ронзовии призер О··.... • 92) олена 
Р Н ЛIМПIИСЬКИх ІГОР з гандболу (Барселона - 19, J 
адченко, атал ка Борисе Н. ... гринь" 
б' нко, атал ка ЛЯПІна Тетяна Шинкаренко CepflM · 
РОНЗОВІ призери (Афіни 2004) с' , . ' CnаВЛ 

СПОртсмени як О Л· - · еред вихованців училища таКІ ,про нНЯ 
, лег ІСОГОР - ч • • пnава , 

Яроспав Попович С ..... Ч еМПIОН та рекордсмен СВІТУ та Европи з ... 11" .. 
, еРГIИ еРнявсь.... •• А ·й КО В"" 

чемпіон Європи з В кии - чеМПІОНИ СВІТУ з велоспорту, ндр І rr/ 
ушу, алеНТина Шевченко _ володарка '''Дистанційного ~уб~. св 

5'" .' • .. • •• І. t . ~ 



rOHOIC, Тетяна Водоп'янова - володарка Кубка св'IТУ б' JЗ; 
~tOC • .... Д" 'б'" з lаТ110НУ. n . - • світу, Серпи ЗІНЗІРУК - ерІ нии призер чемпіонату' б ' • ризер 

elJЯ1ОНar'/ СВІТУ та araтo IНWих. 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ: 
'Іі реалізації положень Болонської конвенції яка передб • r ",.'010 . ' ачаЕ переХІД на 
.• lItfVn,И8ВУ освіту та подальшого ПІдвищення якості підготовки спортсменів ви 
.,., .. , -' ф' СОКого 
_су, реonіЗОЦl1 ~'C~K~X програ.м розвитку ІЗИЧНОЇ КУI1ЬТУРИ і СПОРТУ, зміцнеННІ 
I1РРО1" дітей та nlДnITKIB педаГОГІЧНИМ колективом БВУФК передбачаlOТЬСЯ. 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІї: 
І ПроЙТИ акредитацію та отримати ліцензію Міністерства освіти і науки України щодо 
~HНI освітніх послуг на рівні кваліфікаційних вимог Iбакаl1авр". 

З2007р. 

2. Відкрити в училищі нові спеціальності дnя підготовки фахівців відповідногоріВНI. 

з 2007р. 

3. Надати можливість випускникам училища отримати додаткову спеціальність у 
lідповідності з вимогами ринку праці регіону. 

t Запровадити в училищі дві форми навчання: 
денна - за державним замовленням, 

- на контрактній основі, 
3DОчна - на контрактній основі. 

З2006р. 

. 
З2006р. 

5 n • мог організаціі навчально-• РИвести навчально-матерІальну базу до сучасних ви 4 

І .... • иторіі запровадити .1IXo8Horo процесу (обладнати лабораторії, мультиме~~ИНI ауд , 
інфОРмаціЙНі програми в навчанні, бібліотечному фОНДІ І т.д.). 
~ 

2006 - 2072 рр. 

6 З • ів та провідних спеціалістів 
n~_ ОІІУЧити до викnадання дисциплін наукових праЦІВНИК. ім Г Сковороди 
В':"~lc:nав-Хмельницького державного педагоrічноrо УНІверситету ., 
~MK . • ИЕва та навчальних закладів м. Бровари. З 2006 р. 

7. Спр 'ф' ... о рівня педагогічних працівників 
Y'IНJt ИlІТи В підвищені HaYKoBoro та кваЛI IкаЦlиноr 

: ищо. З 2006 р. 

І 8. За аМИ та регіонами КИЇВЩИНИ щодо 
. 11.. 1СІа80Чити угоди 3 вищими навчаnьниМИ заклад • . 
І ''''AoJr. НИКІВ училища. ~) lIIoro навчання та працевлаштування випуск , з 2006 -2012 рр. 

,І 

, '. з 
І аnОчаТКУВQТИ 

.. конф~ренціі .. На тему: 
проведення щорічноі мІжнародно' 55 



"Запровадження новітніх рекреаційних програм в загально освітніх та спеціаліЗоваttи 
закладах". 

З2006~ 

1 о. Взяти участь в розробці та запровадженні міськоі програми "Здорові ДiT~ 
майБУТНЕ міста"; 

відкрити на базі училища "Ліцей здоров'я" з числа учнів 7-9 класів м. Бровари 
2006; 

- сприяти в організаціі спеціалізованих спортивних класів та надавати практичн) 
допомогу в їх функціонуванні (матеріально-спортивна база, інвентар. 
висококваліфіковані спеціалісти та інше); (постійно) 

І 

- організувати проходження педагогічної практики студентів училища на баз' 
загальноосвітніх навчальних закладів міста; (постійно) 

- надавати допомогу в організаціі та проведенні міських спортивно-оздоровч~ 
заходів, функціонування літніх оздоровчих таборів, тощо 

2006-20 12рр. 



• 'ФАСАд" 

РОЗДІЛ YIII 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗА&ЕЗПЕЧЕННЯ 

, 'ПОДВІР'Я" 
! 

• 'МЕ&JIІ" 

• ·ОНОВJ1ЕНИЙ НАВЧ А.ПЬНИЙ ЗАКnАДII 



МАТЕРІАПЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗА&ЕЗПЕЧЕННЯ 
ФАСАД 

С.УЧАСН~Й СТАН: . f 
За зведеною інформаціЕЮ упраВЛІННЯ ОСВІТИ, спеЦВІДДІЛУ КОНТРОЛЮ за блаrоустро 
міста У м. Бровари В закладах освіти потребують ремонту фасадів з різними обсяrа 
і ступенем складності ремонтних робіт. 

Мета проекту. Ремонт фасадів з різними обсяrами і ступенем складності роЕ ... . 
заМІна ВІКОННИХ ВІКОН, ремонт ВХОДІВ. 

Розрахунок витрат на реаnїзаціlO проекту 

ТермІн виканаННI Заміна віканних рам 
(тис. rpH.) 

2005 20 

2006 ЗО 

2007 АО 

2008 50 

2009 50 

2010 АО 

2011 АО 

2012 АО 

8cIIara: З10 

Додаток 1. Заміна віконних рам. 
Додаток 2. Капітальний ремонт фасадів. 
Додаток 3. Ремонт входів. 

Капlтаnьний ремант фасадів 
(тис. rpH.) 

АО 

150 

150 

150 

150 

100 

50 

50 

8АО 

Заміна вІконних рам 

N!n/n Закnад асвlти, адреса Opl-нтаDна аартlсть 
(тис. rplt.) ДжеР8llа фІнансуваННІ 

1 ЗОШN!l 20 МlсltlСИЙ 6IDДЖет 
2 ЗОШN!l ЗО МlсltlСИЙ 6IDджет 
З ЗОШN!6 40 Мlсltкий 6IDДЖет 
А ЗОШN!9 50 МlсltlСИЙ 6IDДЖ8Т 
5 ЗОШN!9 50 МlсltlСИЙ 61DДЖ8Т 
6 СЗОШN!5 40 МlсltlСИЙ 6IDДЖ8Т 
7 ДНЗN!2А 40 МlсltlСИЙ 6IDДЖ8Т 
8 ДНЗN!27 40 МlсltКИЙ 61DДЖ8Т 

Bcltara: 
З10 

R 

Ремант BxaAI. 
(тис. rpH.) 

20 

20 
.11 

ЗО 
- .. 

ЗО 

ЗО 

20 

20 

20 

190 

ТармltI .t.KDtIDII 
(рІк) 

2005 -
2006 

2007 -
2000 -
2009 -
2010 _ 

2011 .-! 
2012 _ 

-



ПОДВІР'Я ~З9 
• • ~ХАСНИЙ СТАН 

&ДанОIO IнформаЦIЕЮ упраВЛІННЯ освіти спецвідділ 
'd&3'овоРИ 17 закnадїв освіти потребують P~MOHТY та З:М~IОНТРОnЮ за бnаГОlСТРОЄМ у 
k Р ни спортивних маиданчиків 
РРО*. ' 

. Розрахунок витрат на реаnlзаціlO проекту (тис. rри.) 
2005 рІК - 1 О 
2006 рік - 10 
2001 рік - 10 
2008 рік - 10 
2009 рік -10 
2010 рік - 10 
2011 рік - 1 О 
2012 рік - 1 О 

Bcboro: 80 OOOrpH. 

МЕ&JlI 
СУЧАСНИЙ СТАН 

3D рахунок коштів MicbKoro бюджету в 2003 - 2004рр. придбано меблі дnя шкіл і 
Jg,wкinьних закnадів освіти міста на суму понад 1 ОО тис. rpH. • Перехід но навчання 
~й 3 6-річного віку вимагаЕ AOAaTKOBoro забезпечення wкільними меблями 
qowкinьних закnадів освіти і подальwого оновлення меблів у шкоnах, особливо Адя 
crарwокnасників. 
Рeanізоція проекту в поєднанні з фінансуванням з бюджету та спонсорських коштів 
АО310nЯ"J:Ь поновити до 2012 року застарілі меблі. 

~ v 

Розрахунки витрат на реаяізаціlO проекту (тис. rри.) 
2005 рік - 60 
2006 рік - 60 
2007 рік- 80 
2008 рік - 80 
2009 рік - 80 
2010 рік - 80 
2011 рік - 80 
2012 рік - 80 

Bcboro: 600 ООО 

в&ИРARЬНI 
СУЧАСНИЙ СТАН •• 

3Q • • ми заклодах ОСВІТИ МІСТО потребують 
. зведеною інформаціЕIО упраВnJННЯ ОСВІ!И" ее • но о часних вимог. 
:РІІСонарукціі та ремонту wкільні вбираЛЬНI ВІДПОВІД Д су 

~6тa npoeктy: ••• інженерно-технічних та естетичних 
.UU еЗпечення сучасних cahitaPHO-ГIГIЄНIЧНИХ, 
-м . or до вбиралень у закладах ОСВІТИ. IІlзаціlO проекту (тис. rри.) 
. Розрахунок витрат на реа 

2
2005 рік - 60 О 
006 рік .. 60' О 

: 22007 рік .. 60'0 
008 рік - 60'0 

Ь' ~009 рік .. 60:0 
. 2~110. р!к" 60,0 

2 РІК .. 60,0 
012 рік .. 60,0 
Bcboro: 480 ООО rpH. 59 



ОНОВnЕНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКnАД 

Мета проекту: . и які розташовані У приміщеннях, що мають знач, 
Забезпечення У за..кпадах ОСВІТ ~OB дNЯ навчання відповідно до сучасних гігіЕнічни: 
термін експлуатаЦII, належних у 
педагогічних, технічних вимог 

Сучасний стан •• •• • 
О 1 0 1 2005 року загаЛЬНООСВІТНІ, ДОШКІЛЬНІ та позаwklлы� 

В м Бровари станом на • • • 
OCBi~Hi закnади використовують для власних потреб ЗО ПРИМІщень. 
Найстаріші за віком приміщення: 

_ загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів N21 
(19З9рік, прибудови до приміщення справа та зліва-196~ 
1969роки;вул.Київська,159); t 
_ гімназії ім. С.І. Олійника, яка функціОНУЕ У приміщенні ШКОЛИ N22, побудованомr 
у 1957 році (вул .Красовського ,2); ~ 

N09 "В· 11 _ дошкільного навчального закnаду - ІНОЧОК 

(приміщення ясельних груп по вул. Леніна N2 1 ЗО - побудоване у 40-х роках); 
• ІІЗ· 11 _ ДОШКІЛЬНОГО навчального закладу Ірочка 

( ВУЛ. Кірова N2 З -побудований у 1958 році); 
_ Центру патріотичного та фізичного виховання 

(ВУЛ. Київська N2 1 побудоване на початку 40-х років). 
11 

У 1984 році була проведена реконструкція школи N2З (ВУЛ. Леніна, 80). 
У 1967 році у м. Бровари була побудована середня школа N25 - нині спеціалізованd 
школа N2S з поглибленим вивченням іноземних мов ВУЛ Київська N2 З06 а ). (У 1987 
році до приміщення добудований корпус початкової школи) і 
У 1973 році були прийняті в експлуатацію приміщення середньої школИ N26 (вул. 
Герцена N2 2) та перша черга середньої ШКОЛИ N27 - нині спеціалізована школа І.ІІ! 
ступенів з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного '. 
природничого профілів( вул.Гагаріна,23-а.). ~I 
У 1977 році було прийняте в експлуатацію приміщення середньої школИ N2 8 - НИН~ 
Навчально-виховний комплекс (вул. М.Лагунової, 11 а). 
У 1981 році ~ула збудована середня школа N2 9 (ВУЛ. ВоззlЕднання 1 З). '. 
У 1989 РОЦІ була збудована та прийнята в експлуатацію середня школа N21 О ( вул. 
Черняховського, 17 -сі ). 
В •• 11 ІІІ vi еЧIР~Я загаЛЬНООСВІТНЯ. шко~а - ступенів власного приміщення немаЕ і ореНдІ І 
ПРИ~I~ення загаЛЬНООС~IТНЬОI школи І-ІІІ ст. N21 (вул. Київська, 15З). і 
У МІ.СТІ Бровари р~зом ІЗ забудовою житлових районів проводилось . 
БУДІВНИЦТВО ДОWКІЛЬНИХ навчальних закладів: 
- заводом Пороwкової металургії - N2N2 1 З 11 19. 
- заводом "Пластмас" -N21S· ' , , . , 
-Шинно-ремонтним заводом -N21 о· 
- Броварським заводобудівельним 'комбінатом • N222. 
- заводом а м·· б· , ЛІО ІНІЕВИХ УДІвельних конструкцій _ N2 20,25,27; 

60 



ообробним комбінатом - N!!З; rfIIjD 
.A.pe:nM торгового машинобудування - N!!4' 
.з010,... • • ' 

tlТpOnЬHOIO стаНЦIЕЮ осемеНIННЯ (ЦОС ) - N!!7( н' б' 
• це '''11 • ИНІ домо YAIBHoro комбінату 
JJAркуРIИ , 
:lіCn·lДноекспериментальним заводом - (Любисток дит б • 
іАО. N0 2" ' . уд. ЗМlшаного типу) 
ітnотеХНIЧНИМ заводом. - - ~ 
.СІ. •• 
,reonоrОРОЗВlдувальним експеДИЦIИНИМ загоном N!!60 (ЦРТБ) -N!!5' 

- N°6 ' , радіостаНЦl1 - -; 
• уреаом "Броварисільбуд" - N!!2З; 

(1999 ~oцi дитячі дошкільні .закл~ди .4,5,9, 1 о, ll, 1 3,15, 17,20,23,24,25,26,27 були 
1ІРедаНІ У комунальну влаСНІСТЬ МІСТО. ДНЗ N- 7, N!!22 залишилися у власників. 
починаючи з 1 998 року у освітньому просторі місто сформувалася мережа 

IОзаwкіnьних закладів, якими зайняті приміщення дитячих садків: (БДЮТ) - N!! 21 ; 
ІЦТМ·N! 19; 
рчий садок N!! 1 8 "Чебурашка" Фабрики верхнього дитячого трикотажу був 
,..&ДаниЙ в оренду спецзагону "Беркут" ГУ МВС України в Київській області 
~Пачинаючи з 2002 року, у загальноосвітніх закладах міста N!!2,3,9, 10,НВК були 
I6удовані шатрові дахи • 
у 2005році розпочато будівництво шатрових дахів ДНЗ N!!25, спеціалізованої школи 
МІ5, БДЮТ. 
У серпні 2004 року проведено перевірку технічного стану закладів освіти старої 

1116удови та побудованих у 70-х - 90-х роках. 
Оновnення потребують: 

, ЗОШ І-ІІІ ст. N!!l 

. зош І-ІІІ ст. N!!2 

~ ЗОШ І-ІІІ ст. N!!3 
ів 
~ сааш N!!5 

; 30Ш І-ІІІ ст. N!!6 

о 30Ш І_ІІІ ст. N!! 7 

• ааш І-ІІІ ст. N!!9 

°30UJ . І-ІІІ ст. N!! 1 О 

~"азїJ1' \,\ О ... ІМ. 
о "IМ"нка 

_ побудова нового корпусу приміщення закnаду 
обо реконструкція з добудовою (2007р.) 

_ заміна віконних ром (2007р.) 
- сонтехнічні роботи; 

_ ремонт вбиралень -(2007р). 
- сонтехнічні роботи; 

_ ремонт вбираnень -2008r· 
_ ремонт системИ опаnення 200~ р.) 

_ заміна віконнИХ рам - 201 Ор), 2005 
• ... системИ опаnення - , 

- каПlтаnьниМ ремонТ б 2006 • монт в ираnень- , 
- сан!еХНI~И, ре ом _ 2007р.) 
- заМІна ВІКОННИХ р ктовому залі 2005, 

- заміна віконНИХ рам у а И о ах - 2006, 
- заміна віконНИХ рам у :~c:x р _ 2007Р.)і 
- зам!на віко.!іНИХ ро: іасаду приміщення, 
- каПlтаn.ьнии ремоН (2005Р.)і 
заміна ВІКОН!'ИХ ра:т сантехніки, _ капітальниИ реМ0 
вбиралень (2007Р·~міщення - 200'6р, . 
_ ремонТ фасаАУ.П~ вбираnень - 2009 р. 
- ремоНТ ca~TeXHI~H; тепnомережі 2005р., 
_ капітаnьНМИ рем • ння 2006 р, 

еМОНТ фасаду прММlще n сі N!!1,3 - 2006р. 
__ !аміна вікоННМХ раМ у K:~iB, кnасних кімнат (2007р.) 
_ капітаnьнмЙ ремоНТ кор . 
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ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІї ПРОЕКТУ "0НОВЛЕНИ ЗАКЛАД·· 
В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

о, 
", 

ТермІн .нконанн, (рік) Побудо.а дахі. 
РеlСонарУlСці., lСапітanьнии 

РеконстрУІЩІЇ а АОбуАО.о~ ремонт 

ЗоwN!5 --2005 r 

2006 6ДЮТ ЗОШ N!10 (.одо_ід.еденн.) 

І 
2007 ЗОШN!1 

, 
· , 

200В ДНЗ" Зірочка" 

·Віночок" 2009 
(.CВnЬHa корпус) 

2010 · 
2011 · 
2012 

; 

Додаток 1.Побудова дахів; 
Додаток 2. Ремонти (тепломережі, водопостачання, сантехніки, вбирanень); 
Додаток З Реконструкції з добудовою закладів, ремонт фасадів заміна віконних рам) 

РІк 
3аlUlад 

2005 

2006 

2007 

2000 

2009 

2010 

2011 

2012 
L-
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ДoдaTOK~ 

ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІї ПРОЕКТУ ··ОНОВЛЕНИЙ ЗАКЛАД" 
В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ МІСТА БРОВАРИ 

-
Рамонт сонтехнічноrо Ремонт мер .. і 

абnаднаННR 
10допоc:raЧОННR Ремонт СИCfеми ononeHНR Ремонт .биpall .... ~ 

ДНЗ "Зlрочко" riMHaaii, "Зlрочка" пмнааіі, -Зірочка" "Зірачка" -
ДН3"Ромаwка" ДНЗ -Ромаwка'' "POMaWKa· " "Ромашка 

ДНЗ" ManRТlCO" 
• МOnНТIСО" - MCUUlТlCo" ·M~O" 

rlмназlі, "Зonота рнбка" "Зоnота рнбка" "Зonота рибка" riмназіі, "ЗonOТD pм6f.a' 
ДНЗ"КanИНlСа" 

"КаПИНІСа· "Кonинка" 4ІІКanиНка ___ 

днз" Коnосок" 
"КOnОСОIС" 

, 
"Каnосок" Н!1 О ·КOnCJCOlC 

Н8К дНЗ "Чер.онІ , 
Ilтриnо" "Червоні Biтpнna" ·Чер.оні_ітрнnа" нак ·Чер.оні ~ 

"ЛастІІІСа" 
" нвк "ЛастіВlСа" " Лаr:nlка нак 4ІІЛасті_ко" 

. . . 



~кти: 
, "ВЧИТЕЛЬ" 

t "КЕРІВНИК" 

РОЗДІJ11Х 

ПЕДАrоrlЧНI ПРАЦІUІ'ІИІ(И 



СУЧАСНИЙ СТАН 
"Учитеnем шкоnа стоїть" (I.Франко). Завдяки його діЯ~ЬНОсті ~~іЙСнIОЕТЬСЯ держав. 
пonітика У створенні iHTenктyanbHoro, AYXOBHoro потеНЦlаnу наЦІІ, розвитку вітчизнSlН 
науки, техніки і куnьтури, формування nюдини майбутнього, а також забезпечу~ 
право громадян на здобуття загаnьної середньої освіти. ' 
Освітній простір м.Бровари ОХОПnЮЕ систему дошкіnьної, загаnьноосвітньс 
позашкіnьної, професійно-технічної та вищої освіти. 

ПРОЕКТ "ВЧИТE.nЬ" 

Мережа навча,. .. них заКllадів м.Вровари станом на 01.01.2005 р.: 
- загаnьноосвітніх навчаnьних закладів І-ІІІ ступенів - 6 (462 учит.); 
- вечірня шкоnа 11-11І ступенів - 1 (11 учит.); 
- спеціаnізованих шкіn (N!! 7, N!! 5) - 2 (219 учит.); 
- навчаnьно-виховний компnекс - 1 (1 02 учит.); 
- гімназія - 1 (54 учит.); 
- дитячий будинок змішаного 

типу "Любисток" - 1 (17 учит.); 
- приватна шкоnа "Фортуна" - 1 (20 учит.); 
- позашкіnьні навчаnьні закnади - З (146 учит.); 
- дошкіnьні навчаnьні закnади - 15 (З04 педаг.); 
- приватний ДНЗ "OneKcaHApall 

(~ДT Б~БК) . - 1 (7 педаг.); 
- ВlдNО~2ЧI (ДНЗ N!!71IБіnочкаll-ТОВ БДБК IIМеркурійl1 . І 

та - 2 IIТрембітаll-ВДТ БЗБК) - 2 (17 педаг.); 
.. 

Вищі нав.ча,. .. ні за~ади ІІ-ІУ рівнів акредитації: -2 (291 ВИКn.): 
- eKOHOMlko-теХНОnОГIЧНИЙ університет 

- Відкритий міжнародний університет ~озвитку 
Людини IIYKpaїHal1 

Навча,. .. ні заКllади 11 ріВНJI акредиТац· ... 
... ... 11. 

- поnщеиськии фІнансово-правовий коледж 
Вище учиnище фізичної культури, коnедж , 

при ЕТУ 

ПРОфесіііно-технічне Учи,.ище N! 4 

Мета проекту: 
• • 

-3 (237 ВИКn.): 

- 1 (39 ВИКn.). 

ПІДВИЩИТИ престиж педагогічної профе -. 
• створи. CII, 

ти СПРИЯТnИВI умови ДNЯ життя· • • ... • 
на працю, житло, відпочинок м бl ДIЯnЬНОСТl, забезпечувати конституціИНI правО 

, еДИчне о cnyroBY • Ф . • створити систему по по вання, ІН ормаЦIЮ: 
• • внення навчаnьни • •• MMJ1 

спеЦlаnaстами та забезпечити висо • Х заклаДІВ висококваnaфlКОВОН . 
педагогічних кадрів. ку СУСПlnЬНУ резуnьтативність професіЙНОї, АіЯnЬНО~ 



шляхи РЕАЛІЗАЦІї ПРОЕКТУ: J.1 
6итИ перспективну потребу в педагогічних кадрах ДО 2012 

о FOJpo ~ • •• року. 
проаnlННЯ осаІТИ, ВІдділ роботи з "а 

"'. rдрових птань , 
~ ~~~ 
211Iи","1О801И призначення neAaroriB , практичних ПСИХоnоriв соціаnьни • 
~. •• Б ,х педагопв, 

i •. noroneAIB через упраВЛІННЯ ОСВІТИ роварської міської ради. 

tIII УправліННJI ОС8ітн, Відділ po6olJf 3 кадрОllUC ПIROш., 
200d-20 12 р.р. 

,Поrод"'увати 3 управлінням освіти Броварської міської ради призначення 
~nтерів загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчаnьних закладів, 
acrynників директорів з адміністративно-господарської роботи навчальних закподів, 
ep.npоцівників дошкільних та позашкільних новчальних закладів освіти. 

Управління осаіти, Відділ роботи 3 кадрових ПИТаНЬ, 
200d-20 12 р.р. 

~ 

'\І ф. . пу 11 lдосконаnити орми І методи проведення МІСЬКОГО конкурсу читель року • . 
. нмц, 

200d-20 12 р.р. 

І Оronосити конкурс серед громадських, державних, приват~их ~!yктyp та ~іЗИЧН~~ 
'про надання матеріально-фінансової, наукової, оргаНlзаЦlино-упраВnIНСЬКОI І 
lОраІІьної підтримки Броварському навчальному закnаду. 

Управління освіти, 
200dp. 

І О • • б "ЕКТД" передачі про рrаНlзувати на каналі Броварського МІСЬКОГО теле ач:ння 

IОЩнх Вчитеnів міста, переможців конкурсів "Учитель року • нмц, 

200dp. 

І За6е И х київщини та УКРаїНИ. 
3печити оздоровnення вчителів то іх дітей в 03Д~POBH ~ ;вників освіти М. Бровари 

Упраanіння осаітн, ПрофСПІЛка пр Ц 2006 _ 20 J 2 р.р • 
. 

І О Забезпечити організаціЮ та 
~ рrанізовувати виставки творчих робіт освітян. 

&дення Педагогічних ярмарок. УnровліННIІ освітн, нмц, 
2006.20 J 2 р.р. 

, n '''в науково-практичних . Ра еnіа лектор" , • 

~" АоаЖУвати роботу творчих об'еднань учит., .n .. нИХ навчальНИХ заlUlОДII, 
арі8 n · леlСТИВIВ доШКІ • Ро,едення днів педаrопчНИХ ко 

. P'tHJt ' І нмц, ПОртретів освітян. YnpaonlHHII оса ти, 
2006.20' 2 р.р. 
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• Проводити науково-практичні конференції, пед~гогічні чит~ння, семінари, вистав 
педагогічних ідей дnя поширення кращого педаГОГІЧНОГО ДОСВІДУ, наукових ДОСЯГНЕ 

навчальних галузей. 
VпровліннSf освітн, H~ 

200cS-20 J 2 р 

• Продовжити практику проведення конкурсу серед педагогічних праціВНИI 
закладів освіти 11 Учитеnь року .. , огляду-конкурсу методичного забезпечення. 

УпровліннSf освітн, НМ 

200cS-20 J 2 р. 

• Провести курсову перепідготовку спеціапістів, які надають освітні послуги ( вчитеl 
іноземних мов, хореографії, ритміки, художньої праці, плавання тощо ). 

Управління освітн, нмц, ко/пап 
200cS-20 J 2 ,. 

• Створити систему курсової перепідготовки помічників вихователів, заступник 
директорів з господарчої роботи, медичних сестер, помічників кухарів. . 

Управління освітн, нмц, ко/пап, 

200cS-20 J 2 р., 

• Щорічно проводити зуcrpічі з моnодими вчителями в рамках серпневих нарад. 

Управління освітн, НМ 

ПРОЕКТ "КЕРІВНИК" 

СУЧАСНИЙ СТАН 
У загаnьноосвітніх, позашкільних, приватних f 
б навчальних закладах та дитячом 
удинку "Любисток" працює 1 8 директорів. 

з них за віком: 

- до ЗО років 
- ЗО-40 років 
- 40-50 років 
- біnьше 50 років 
- пенсіонерів 

З них за стапю: 
- чоповіків 

- жінок 

-о чоп.; 
- 4 чоп.; 
- 11 чол.; 
- З чоп.; 
- О чоп.; 
.. 

-10 чоп.; 
- 8 чоп. 

у доwкіnьних навчаnьних закладах пра 15 • 
ЦЮЄ заВІДУЮЧИХ. 
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~зо вікоМ: 
3 030 років 
f ~ • 30.40 рОКІВ 
• • 
iJi...O.sO рОКІВ 
~'~in.ше 50 років 
• • 
• пенсіонеРІВ 
3"- за стапю: 

• • 
• ЧOnОВІКІ8 

• JЇHOK 

-о чол.; 
- З чол.; 
- 1 О чол.; 
- З чол.; 
- 2 чол. 

-о чол.; 
- 15 чол. 

j •• •• 
~мзноченн~ кеРІВНИКІВ на поса~и ЗДІИСНЮЕТЬСЯ управлінням освіти через погодження 
JоблупраВЛIННЯМ та органами МІсцевого самоврядування. 

",оновлена надбавка керівникам навчальних закладів міста в розмірі 50% 
aocOAOBoro окладу. 
Мета: 
! забезпечити якісний відбір, розстановку та оновлення керівного складу 
;аnltноосвітніх навчальних закладів, формування у керівників актуального .' . .. -fIIpOlnlHCbKoro мислення, високого РІВНЯ упраВЛIНСЬКОI культури; 
! crворити умови дпя підвищення професійної компетентності управлінських кадрів у 
cиcreмі освіти. 

шляхи РЕАЛІЗАЦІї: 
• Зробити банк даних про директорів загальноосвітніх та позашкільних навчальних 
IDцадіа та завідуючих дошкільними навчальнимИ закладами. 

Управління освіти, відділ роботн з кадрових питань, 
2006 р. 

• ПРОАО8ЖИТИ роботу навчально-методичних семінарів з питань управлінської 
-Ьності керівників навчальних закладів у сучасних умовах. 

~ Управління освіти, нмц, 
2006-2012 р.р. 

• З б • підвищення кваліфікації директорів, заступників 
~ а ез~ечити виконання про~ами КУРСІВ _ оботи навчальних закnадів з урахуванням 
'r,.8КТOP18 з навчалЬНО-ВИХОВНОI та вИХОВНОI Р _. • 
Ь .... - вniHCbKOI ДlяnьноCn. 
rцy, Cl'ожу роботи, сучасних вимог до ynра 

Управління освіти, нмц, 
2006-2012 р.р. 

'о 

• р , • фективності управлінських рішень як елементу 
. озробити методику МОНІТОРИНГУ е 
~c:rаЦіі керівника навчальноГО закладу. 

. .~ нмц, 8ідділ роботн з каДРО8ИХ питань, 
Упра8Л1ННЯ OC8'T~, 2006 н.р. 
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·нськиЙ досвід керівників загальноосвітніх, дошкільних 1 
• Узагальнювати упраВЛI б 
позашкільних навчальних закладів з метою формування анку даних ефеКТИвноr 
управління. О 

Упраsління освіти, нмц, відділ роботи з кадрових пнтон 
200($-2012 р., 

• Проводити щорічні семінари для заступників диреКТО~іВ з виховної роботи т 
педагогів-організаторів загальноосвітніх навчальних заклаДІВ. 

Управління освіти, відділ позашкільних закnаД;в,НМL 
200($-20 12 Po~ 

• Запровадити порядок погодження на призначення заступників директорів 
навчально-виховноі роботи з управлінням освіти. 

\І о ••• б ~ , праsпlННЯ ОСВІТИ, ВІДДІЛ ро оти З кадрових пнтон 
200($-20 12 Po~ 

• Запровадити стажування державних службовців' з числа резерву на посаДІ 
працівників апарату управління освіти відповідно до Закону України •• Про держовн} 
службу 11. 

Управління освіти, відділ роботи 3 кадрових питань, 200($-2012 рор 

• Вивчити міжнародний досвід управлінського менеджме~ту освітньої сфери. 

Управління освіти, відділ роботи з кадрових пнтаНI 

.; 

. . 
68 . . . 



РО3ДlnХ 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРО&ІТНИЦТВО 

!;. СУЧАСНИЙ СТАН 
курс УкраІНИ на демократизауію і відкритіс • _ 

• Оl'ніи ар'ені, ринкова op-іЕнтація еф ТЬ СУСПlлЬСТВа, • І] визнання но 
:::СФlкаціар Мlжнарод~ого спjвробітництва ВРУСlхоra~уз:х :~OHOMIЦI ЗУМО~ЛI9.!ОТЬ 
~D~apC"Ka мщьк)а І!ада ТІС(Н9 СПIВПр'аЦ~Е з містами-побратимам~мперед в ОСВІТНІИ. 
ДDJJIC080( IРшОдСIЯ) , Луць~ БІЛОРУСЬ), Сбlлqмяе (Естонія), Фонтан~.су-Буа (Франція) 
JOIфОРд С - в плаНІ культурного о МІНУ. ' 

Іета проекту: .. ._ 
Забезпечит~ ДIЯЛЬНIFfЬ ОСВІТН.ЬО' систе~и.міста обміну інформацією про форми і 

атоДИ У!1раВЛIННЯ ОСВІТОЮ, НОВI.педаГОГIЧНI TexHonoriї, сучасні науково-методичні і 
faXТИЧНI досягнення в умовах Мlжнародного співробітництва. 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІї ПРОЕКТУ: 
:. Розпочати роботу 3 питань укладання УГ9д про спіВР9бітництво між Броварською 
IllCЬКОIO радою та навчальними закладами МІст-побраТИМІВ. 

Броварська міська рода, УПРО8ліННJf ОС8іти, 2006-2007р. 

~Забез.печити участь У,чнів з~гаЛЬНО9світніх та позашкільних навчаnьних закnадів 
аа у МІжнародних конфереНЦІЯХ, сеМІнарах, проектах. 

Упра8ліННJf ОС8іти, 2006-2012 рр. 

, ПРО8еcrи місь~й !t0HКYpC на кращ~ Han:OBY робary c~peд crарwокnосників. ':Іаорі! 
IlllfИкнення .зарубlЖНОI держави" (за вибором). Видати за ПІдсумками конкурсу УЧНІВСЬКИИ 
_анох. 

Упра8ліННJf ОС8ітн,2006 р. 

, РР98ести MiCb~ кон~ерен~ію "Зарубіжні освітні системи" за участю представників 
OC8IIНIX систем МІст-побраТИМІВ. U • • 2006 , пра8Л1ННJf ОС81ТИ, р. 

, П,еовести міський поетичний конкурс віршованого .перекnаду творів кnасик!в 
'IIrJ1JИС"~ОЇI. німецької, французької літератури. Видати зБІРНИК поетичних переклаДІВ 
СамОЦВІТИ". YnpaaniHHJf ОС8ітн, НМЦ 2006, 2009,20 12. 

f • І 
'п·... . . H~'pOДHe співробітни.цтво в m@p-еЖI пtеmеt. 

ОСТІино РОЗМІщувати матеРІали про МІЖ ynpoaniHHJf ОС8ітн, нмц, 2а06-20 12 рр. 

~ Запр б • • МИ вчителів і учнів освітніх закnодів м. Бровари та міст-
806 о~адити о МІН .q,enегаЦlЯ ЖИТТJIМ, культурою навчanьним Пр'оцесом. 

ратиМІВ З метою ознаио~:r:р~ька міська рада, упроsліННJf ОС8ітн, 2007, 20 І О рр. 
, n . ''УІкроїнська pJqcnopa. що я знаю пpq не?'. 

f)OВecrи міський конкурс craрwокnаСНИІСІВ ynposniHHJf осsіти, нмц, 2008 р. 

, n · копою" Мери,qіан·· м. КИЕВО 
РОДОВЖИтИ співпрацю з МІжнародною w YnpoanlHHJf ОС8ітн, 2006-2012 рр. 

, n ... ов;дковИМИ виданнями, аудіо-, відео 
~ Р~kТикувати обмін інформаЦIИНО-~роварів та закордонними українськими 
ho r'Рlаnами між освітніми закладамИ 
~іIlЬtypItО-іНформаціЙНИМИ центраМИ. .' нмц, 2006 2012 

УПРО8Л1ННJf ОС81ТН, -



РОЗДlnХI 

УПРАВnIННЯ ОСВІТОЮ 

Сучасна OIcreмa управnіння сферою освіти разВИВОЄІ'ЬСІІ як державн~омадська. Вона S 
враховувати репонаnьні особnивоcri, тенденціі до зростання .аВТОНОМII навчan~них закладі 
конкурентоспроможноcri освітніх поcnуг. Система упраВnIН~Я сферою ОСВІТИ маЕ бу. 
відкритою і демократичною. ~a шляху дanьшої демо~ратизаLYI шко'!и nocraE питання бmь 
активнС?гС? ~аnучення до ОСВІТЯНСЬКИХ СПр'ав педагопв, батьКІВ, УЧНІВ у чому значну pOJ 

ПОВИННІ ВІДІграти ради навчanьних закnаДIВ. 
Управління ОСВіти, навчanьні закnади міста працюють над створенням впасної сиcrе~ 

держаВНQ-!'Ромадського ynравnіння ОСВітою, тому актуanьним Е запровадження моніТОРИНI 
якоcri та ефективноcri функціонування ціЕі системи. 

Модернізацl8 ~paвniHH8 освітою перед6ачае: 
• перерозподіл функцій та повноважень між органами виконавчої впади, органам 
місцевого самоврядування та навчальнИМИ закладами; 
• перехід до програмно-цinьового управnіння; 
• ПОЕДнання державного і громадського контроnю; 
• запровадження ново! етики У.,ПравnіНСЬКОі діяnьності; що базується на принципа 
взаЕМоповаги, позитивно І мотиваЦII; , 
• ~орення систе~и ~оніторинry ефективноcri ynравnінських рішень, іх впnиву на якіС1 
ОСВІТНІХ nOCnfr на ВСІХ рІВНЯХ; 
• організаЦІЮ експе~иментальноі перевірки та експертизи освітніх інновацій· 
• впровадження. НОВІтніх інформативно-упраВl!інськ~х і комп'ютерних техно~оriй; 
• демократизаЦІЯ процедури призначення кеРІВНИКІВ навчальних закладів, іх атеааціі· 
• удосконалення системи атестації навчальних закладів· ' 
• підвищення компетентності управnінців всіх рівнів· ' 
• виховання підерів у сфері освіти. ' 

Нlп/п Зміcr Дата ВИКОНОlці 

1 Розр06ити сиcr.му Д.рЖОІно-rpОМОАСІакоra УПР08llіННІ ос.ітою 2006 р. ynР08llіННІ ос.іти, 
но.чan~нізокnоди 

2 Розр06ити сиcreму проrPоМНО-цinІІоlоra УПР08llіННІ у 
НОІ"ОIlЬНИХ 30КnaдaX мicra 2006 р.р. к.ріlНI!КИ НОІ"anьнИХ 

ЗОIСІІОДlІ 

3 
РО3р06итм си~.мх моніторинry .Ф.КТИІНОСТЇ У~08llінських УПРР8llіННІ ОСІіти, 

К.Р'IНI1КИ но.чanьНИХ ~::.~~~:rraНI30ЦIl ho ... anbHO-IИХОlноrо проц. , УПРОlllінс~коі 2006·р.р. 
30КnOAII _ 

А ~=J~=06qty .кспертноі~., 3 M8ТOJO П.Р.lірки ~ 
~Ol та ДОCnIДНИЦЬКОI ДIJIIIьноcn поcrійно нмц 

5 ~.':::rи::J':&а,у пос1ійно ДЇlOчоra семінару кері.никіl 
ynромінсысих і :=~·==rНR HO.nНlX інформаційно- 2006 н.р. НМЦal~.r= neдararUcи кра нм 

6 Удосконanити сиcr.му aт.craЦlї но.чan~них ЗОКnОАі. з2006 р. УПР08llіННІ освіти 

7 Продо.жити р06cny ШКЇІІ М З0.У"0 anOAora дир.кторо та MOlloAoro 2006·2012 р.р. hoyko.o-м.тоди .. ниЙ 
ц.нтр 

~y'b.r:~&:::.':lag.y~y 3 питан~ КООРАино~іі дімьноаі В 

. 
30 .3П.... ні ЗОIСІІОдl. oc.~POllliHHi та мат.ріanьно-т.хні"ному nocт1~r:o, 2006- УПРОlllіННІ ос.іти 2 2 р.р. і -

9 Орrонізу.ати про •• деННI міських 6aтькi.CЬK~.X конференцій Що~tчr:о' 2006-
І 

УПРОlllіННІ ОСІІти J 
~;pal~ 

о 2р.р. 

... 01 іІ 
... ~ о * . 

.~.~ І О;ф ~ ~~( -"О Секретар Броварської MiCbКO't~ и t ~ -/Jr:;;.... ~ ........ ~. г~ботlОК 
~ - ~1#(7 

. 
і 

О 'о • 0.'7' 
; 

І 7 



Подання: . 
Начальник Управління освіти В.І. Онищенко 

Погоджено: 

Заступник міського голови d~ л.п. Шестопan 
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