
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
вул. Шевченка, 1, с. Миколаївка, Сумський район, Сумська область, 42322, тел. (0542)-69-36-30; 

e-mail: osvita_mykolaivka@ukr.net Код ЄДРПОУ 41076631 

  

НАКАЗ 
 

04.03.2020                                     с.Миколаївка                                        № 26-ОД 

  

Про результати моніторингу 

ефективності функціонування освітнього 

простору в умовах реалізації Концепції 

НУШ у закладах загальної середньої 

освіти Миколаївської сільської ради 
  

На виконання наказу відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради від 28.01.2020 № 13-ОД «Про моніторинг ефективності 

функціонування освітнього простору в умовах реалізації Концепції НУШ» 

  

НАКАЗУЮ: 
  

1. Довідку про результати моніторингу ефективності 

функціонування освітнього простору в умовах реалізації Концепції НУШ у 

закладах загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради взяти до 

уваги (додаток 1). 

2. Директорам закладів загальної середньої освіти Миколаївської 

сільської ради: 

2.1. створити умови для впровадження концепції «Нова українська 

школа» у закладах освіти; 

2.2. продовжувати роботу щодо створення розвивального освітнього 

середовища у закладах освіти; 

2.3. забезпечити моніторинг ефективності функціонування освітнього 

простору в умовах реалізації Концепції НУШ. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 

  

mailto:osvita_mykolaivka@ukr.net


Додаток 1 

до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

04.03.2020 № 26-ОД 

 

ДОВІДКА 

про результати моніторингу ефективності функціонування 

освітнього простору в умовах реалізації Концепції НУШ 

у закладах загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради 

 

Відповідно до наказу відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради «Про моніторинг ефективності функціонування освітнього 

простору в умовах реалізації Концепції НУШ» від 28.01.2020 № 13-ОД було 

здійснено моніторинг ефективності функціонування освітнього простору в 

умовах реалізації Концепції НУШ 

 Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і 

науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка 

даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. У 

Новій українській школі прислухаються до думок учнів, навчають критично 

мислити, не боятися висловлювати власну думку та бути відповідальними 

громадянами.  

Головна ідея Нової української школи і державного стандарту 

початкової освіти – навчання, побудоване на компетентностях, тобто 

здатності використовувати знання і навички у своєму житті. У Стандарті 

початкової освіти передбачені ті ж компетентності, що й у законі: вільне 

володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною та іноземними 

мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих 

наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; 

інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; 

громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу 

життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна 

компетентність; підприємливість та фінансова грамотність. Також визначено 

загальні та обов’язкові результати навчання за 9 галузями: 

1. мовно-літературною 

2. математичною 

3. природничою 

4. технологічною 

5. інформативною 

6. соціальною і здоров’язбережувальною 

7. фізкультурною 

8. громадянською та історичною 

9. мистецькою 



Відділом освіти, молоді та спорту розроблено заходи на 2018-2029  рр. 

щодо впровадження Концепції «Нова українська школа» (наказ відділу 

освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради «Про затвердження 

плану заходів на 2018-2029 рр. щодо впровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» у закладах освіти» від 19.01.2019 № 08-ОД). 

У закладах загальної середньої освіти Миколаївської ОТГ створено 

умови для запровадження Державного стандарту початкової освіти. Зокрема  

початкову ланку забезпечено кваліфікованими кадрами. Вчителі, які 

навчають 1-ші та 2-гі класи, пройшли он-лайн навчання на платформі EdEra, 

навчальні сесії та курси підвищення кваліфікації, курси підготовки вчителів 

«Вчимося жити разом» та «Основи здоров’я», систематично беруть участь у 

методичних заходах регіонального та всеукраїнського рівнів з питань 

впровадження Державного  стандарту початкової загальної освіти. Пройдено 

курси підвищення кваліфікації для заступників директора з навчально-

виховної роботи, директорів шкіл для роботи в умовах Нової української 

школи, а також для організації інклюзивного навчання у закладі загальної 

середньої освіти. 

У закладах освіти Миколаївської сільської ради розроблено освітні 

програми, що містять програми початкової освіти, складені у відповідності 

до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 

№ 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти 

(1-4 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко, та затвердженої 

наказом МОН України від 21.03.2018 № 268. У ній мовно-літературна освітня 

галузь  реалізується через предмети: «Навчання грамоти» («Українська 

мова», «Читання») та  «Іноземна мова (англійська)», математична освітня 

галузь через предмет – «Математика», технологічна освітня галузь 

реалізується через предмет – «Дизайн і технології», природнича, 

громадянська, історична, соціальна та здоров'язбережувальна реалізується 

через інтегрований предмет – «Я досліджую світ», мистецька освітня галузь 

реалізується через предмет «Мистецтво» (у Северинівській ЗОШ І-ІІ ст. – 

інтегрований курс «Мистецтво»), а фізкультурна – через предмет «Фізична 

культура». Варіативна частина відведена на посилення мовно-літературної 

освітньої галузі, зокрема на вивчення: Миколаївський НВК  – навчання 

грамоти у 1-ому класі та зарубіжної літератури у 2-ому класі, Лікарський 

НВК – української  мови, Северинівська ЗОШ І-ІІ ступенів – навчання 

грамоти у 1-ому класі та української мови у 2-ому класі, Кровненський ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів – навчання грамоти. 

Питання впровадження нового Державного стандарту початкової  

загальної  освіти  та реалізації Концепції «Нова українська школа» у закладах 

освіти громади розглядаються на нарадах, методрадах, педрадах, колегіях: 

Лікарський НВК 

Накази з основної діяльності 



1. Наказ № 30 від 15.08.2018 «План заходів на 2018-2022 роки із 

запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова  українська школа»  

2. Наказ № 7 від 23.02.2018 «Про затвердження заходів щодо 

підготовки здобувачів освіти до навчання у 1 класі 2018/2019 навчального 

року відповідно до Концепції нової української школи» 

3.  Наказ № 28 від 08.06.2018 «Про затвердження плану заходів з 

реалізації положень Концепції «Нова українська школа» у 2018/2019 

навчальному році» 

4. Наказ № 30 від 15.08.2018 «Про затвердження Плану заходів на 

2018/2022 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова  українська школа» 

5. Наказ № 43 від 03.09.2018 «Пpo порядок оцінювання навчальних 

досягнень учнів першого класу та організацію освітнього процесу у Новій 

українській школі» 

6. Наказ № 83 від 27.12.2018 «Про особливості адаптації до  освітнього 

процесу учнів 1 класу Нової української школи» 

7. Наказ № 56 від 13.08.2019 «Про затвердження плану заходів з 

реалізації положень Концепції «Нова українська школа» у 2019/2020 

навчальному році» 

8. Наказ № 111 від 27.12.2019 «Про адаптацію учнів 1 класу до 

навчання в умовах НУШ» 

9. Наказ № 04 від 10.01.2020 «Про роботу вчителів початкових класів 

на шляху реалізації Концепції  Нової української школи» 

Педагогічні ради 

1. Протокол №1 від 15.01.2018 «Розвиток початкової освіти в контексті 

завдань Нової української школи» 

2. Протокол № 6 від 16.05.2018 «Про вибір і замовлення підручників 

для 1 класу на 2018-2019 н.р.» 

3. Протокол №10 від 31.08.2018 «Про затвердження річного плану 

роботи школи та Освітньої програми на 2018-2019 н.р.», «Про організацію 

роботи з реалізації Концепції «Нова українська школа» 

4. Протокол № 4 від 06.03.2019 «Про здійснення вибору проектів 

підручників для 2 класу 2019-2020н.р.» 

5. Протокол № 9 від 07.06.2019 «Про перші підсумки впровадження 

НУШ» 

6. Протокол №1 від 29.08.2019 «Про підсумки діяльності педагогічного 

колективу у 2018-2019 навчальному році та основні напрямки роботи в 

умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» у 2019-2020н.р 

7. Протокол № 2 від 28.10.2019 року «Про результати створення 

освітнього середовища Нової української школи» 

8. Протокол № 3 від 10.01.2020 «Робота вчителів початкових класів по 

створенню умов для повноцінного розвитку учнів на шляху реалізації 

Концепції  Нової української школи» 

Наради при директору 



1. Протокол № 4 від 17.05.2019 «Нова українська школа – простір 

освітніх можливостей», «Практика ранкових зустрічей у НУШ» 

2. Протокол № 6 від 20.09.2019 «Оцінювання результатів навчання 

учнів другого класу НУШ» 

Загальношкільні батьківські збори 

1. Протокол № 3 від 17.02.2019 «Питання адаптаційного періоду учнів 

1 класу» 

Миколаївський НВК 

Накази з основної діяльності 

1. Наказ № 75-од  від 02.09.2019 «Пpo затвердження 

порядку оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу» 

2. Наказ № 113-од від 05.12.2019 «Про  результати психолого-

педагогічного консиліуму у 1 класі» 

3. Наказ № 121-од від 27.12.2019 «Про хід виконання Заходів щодо 

реалізації Концепції «НУШ» 

Засідання педагогічної  ради 

1. Протокол  № 1 від 03.01.2019 «Про психологічний супровід адаптації 

до нових умов учнів 1 класу НУШ» 

2. Протокол № 14 від 30.08.2019 «Про педагогічні особливості 

навчання в 1 та 2 класах Нової української школи. Про оцінювання 

навчальних досягнень учнів 2 класу» 

3. Протокол № 1 від 30.10.2019 «Про роботу педагогічного колективу 

щодо створення сучасного освітнього середовища як однієї з основних 

концептуальних засад реформування освіти» 

4. Протокол № 2 від 10.01.2020 «Про роботу вчителів початкових 

класів щодо формування ключових компетентностей як складової успішної 

особистості школяра» 

Наради при директору 

1. Протокол № 1 від 27.08.2019 «Про результати впровадження 

Концепції НУШ у закладі освіти» 

2. Протокол № 5 від 29.01.2020 «Про виконання заходів упровадження 

Державного стандарту початкової освіти» 

Загальношкільні батьківські збори 

1. Протокол № 1 від 05.09.2019 «Про результати роботи закладу освіти 

щодо створення нового освітнього середовища за вимогами Концепції 

«НУШ» 

Батьківські збори  в ДНЗ 

1. Протокол № 3 від 17.02.2020 «Особливості освітнього процесу в 

НУШ» 

Северинівська ЗОШ І-ІІ ст. 

Накази з основної діяльності 

1. Наказ № 175 від 03.09.2019 «Про оцінювання навчальних досягнень 

учнів другого класу у Новій українській школі» 

2. Наказ № 15 від 08.01.2020 «Про особливості адаптації до освітнього 

процесу учнів 1 класу НУШ»  



3. Наказ № 30-ОД від 28.01.2020 «Про моніторинг ефективності 

функціонування освітнього простору в умовах реалізації Концепції НУШ» 

Засідання педагогічної  ради 

1. Протокол №1 від 02.09.2019 «Про перспективи модернізації 

освітнього процесу у 2019-2020 н. р. та у НУШ» 

2. Протокол №2 від 25.10.2019 «Про роботу з формування безпечного 

середовища в навчальному закладі (КБОС)» 

3. Протокол №3 від 03.01.2020 «Про аналіз адаптації до нових умов 

навчання учнів 1-го та 5-го класів в І семестрі поточного навчального року» 

4. Протокол №3 від 03.01.2020р. «Про формування безпечного 

освітнього простору, запобігання булінгу в Новій українській школі».  

Загальношкільні батьківські збори 

1. Протокол №1 від 02.09.2019 «Особливості освітнього процесу у 

НУШ»  

2. Протокол №2 від 24.01.2020 «Підсумки за І семестр навчання в 

Новій українській школі»  

Кровненський ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Накази з основної діяльності 

1.   Наказ № 56-ОД від 04.06.2019 «Про затвердження плану заходів з 

реалізації положень Концепції «Нова українська школа» у 2019-2020 

навчальному році» 

2. Наказ № 68-ОД від 02.09.2019 «По затвердження порядку оцінювання 

навчальних досягнень учнів першого та другого класів та організацію 

освітнього процесу у Новій  українській школі» 

Педагогічні ради 

1. Протокол № 1 від 29.09.2018 «Нова українська школа»: завдання, 

перспективи» 

Загальношкільні батьківські збори 

1. Протокол № 1 від 06.09.2018 «Нова українська школа: організація 

діяльності учнів початкових класів ЗЗСО» 

2. Протокол № 1 від 10.09.2019 «Психологічні аспекти державного 

стандарту початкової освіти. Нова українська школа» 

Наради при директору 

1. Протокол № 19 від 26.09.2018 «Особливості організації освітнього 

процесу НУШ» 

2. Протокол № 1 від 24.01.2019 «Про роль вчителя у формуванні 

психологічно безпечного середовища в НУШ» 

3. Протокол № 5 від 17.05.2019 «Про підготовку класної кімнати для 

учнів НУШ» 

4. Протокол № 7 від 20.09.2019 «Особливості оцінювання навчальних 

досягнень учнів в НУШ» 

Засідання міжшкільного методичного об’єднання вчителів початкових 

класів 

1. Протокол №1 від 30.08.2019 року «Обговорення і затвердження 

програм, вивчення нормативних документів, які регламентують роботу 



початкової школи (щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу 

Нової української школи; щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 

першого класу у Новій українській школі; щодо оцінювання навчальних 

досягнень учнів другого класу)» 

У 2019-2020 навчальному році у закладах загальної середньої освіти 

Миколаївської сільської ради у 1-их класах  навчаються 36 учнів, у 2-их 

класах – 44 учні. 

У кабінетах 1-их та 2-их класах створено середовище, яке дає широкі 

можливості для різних видів діяльності, викликає радість, стимулює фантазію, 

мотивує до навчання. Планування і дизайн освітнього простору спрямовано на 

всебічний розвиток дитини. Приміщення просторі та світлі. Тут є мобільні робочі 

місця, які легко трансформуються для групової, командної та проектної роботи. 

Класи діляться на зони за видом діяльності: центр відкриттів, центр новин, центр 

матеріалів, комунікативний центр, центр учителя, тематичний центр, куточок 

усамітнення тощо. При плануванні освітнього середовища вчителі початкових 

класів враховували розміри класних кімнат, кількість учнів у класі, наявність 

технічних пристроїв та необхідного дидактичного матеріалу, особливі освітні 

потреби учнів та методичні рекомендації щодо організації освітнього простору 

Нової української школи, затверджені наказом МОН від 23.03.2018 № 283. 

На сьогоднішній день у чотирьох перших та чотирьох других класах закладах 

освіти Миколаївської ОТГ є 8 інтерактивних комплексів з програмним 

забезпеченням (цифровий «Smart-кейс вчителя» всеукраїнського педагогічного 

експерименту «Розумники»), 8 ноутбуків, 8 багатофункціональних пристроїв, 8 

флешнакопичувачів, 8 акустичних систем, 8 дошок класних стаціонарних, 20 

планшетів, 4 дошки коркові, 4 ламінатори, 4 документ-камери. До мережі Інтернет 

мають доступ 4 заклади освіти, 3 з них підключені до швидкісного Інтернету.  

Також було придбано меблі: місце вчителя та одномісні комплекти для 

учнів (82 шт.), 8 шаф для зберігання засобів навчання, 22 одиниці меблів для 

зони відпочинку. У кабінетах зроблено поточні ремонти. Недоліком є 

надлишок друкованих стендів, посібників, ілюстрацій, а також озеленення не 

тільки живого куточку, а й меблів, стін, підлоги. Не у всіх класах учні беруть 

активну участь в організації освітнього середовища. 
Забезпеченість підручниками та навчальними посібниками учнів закладів 

загальної середньої освіти ОТГ у 2019-2020 навчальному році становить 98% 

(Лікарський НВК: 1 кл. – 100%, 2 кл. – 85%; Миколаївський НВК: 1 кл. – 100%, 2 

кл. – 100%; Северинівська ЗОШ І-ІІ ступенів: 1 кл. – 100%, 2 кл. – 100%; 

Кровненський ЗЗСО І-ІІІ ступенів: 1 кл. – 100%, 2 кл. –  100%). 

У Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів обладнано медіатеку (зроблено ремонт, 

закуплено меблі, комп’ютерну техніку, забезпечено доступ до Інтернету). Також на 

базі шкільних бібліотек створено медіатеки у Миколаївському НВК (закуплено 

меблі, комп’ютерну техніку, забезпечено доступ до Інтернету) та Лікарському НВК 

(частково закуплено меблі, комп’ютерну техніку, забезпечено доступ до Інтернету, 

здійснено ремонт електричної системи). У Миколаївському НВК створено ігрову 

кімнату, в якій учні початкової ланки перебувають під час перерв та виховних 

заходів. На жаль, кабінети практичного психолога або відсутні у закладах 



освіти громади, або не відповідають положенню про кабінет практичного 

психолога закладу загальної середньої освіти. Також відсутні кабінети для 

проведення практичним психологом групових занять. У всіх закладах 

загальної середньої освіти відсутні ресурсні кімнати. 

Організація сучасного освітнього простору – це перш за все постійний 

процес, один з елементів педагогічної творчості вчителя. Використання 

наочності на уроках значно полегшує увесь процес навчання, зацікавлює 

дітей, сприяє розвитку пам’яті, мислення, уваги. У 2018-2019 н. р. та 2019-

2020 н. р. було придбано дидактичні матеріали: набори друкованих засобів 

навчання, моделі, макети, муляжі, прилади, пристосування, інструменти, 

музичних інструментів. Усі перші класи безкоштовно отримали набори 

LEGO, які допомагають упроваджувати ігрові та діяльнісні методи навчання 

в освітній процес. 

Під час навчальної діяльності у 1-2-х класах учителі активно 

використовують такі дидактичні матеріали: 

- LEGO – навчальний інструмент, який має великий потенціал: 

допомагає виробляти певні якості: посидючість, взаємоповагу, охайність, 

терпіння, розвиває креативне мислення; 

- Палички Кюїзенера – багатофункціональний математичний посібник, який 

сприяє розвитку дитячої творчості, фантазії і уяви, пізнавальної активності, дрібної 

моторики, наочно-дієвого мислення, уваги, просторового орієнтування, сприйняття, 

комбінаторних і конструкторських здібностей; дозволяє формувати поняття 

числової послідовності, складу числа, відношень «більше – менше», «право – ліво», 

«між», «довше», «вище» і багато іншого; 

- Блоки Дьєнеша допомагають при ознайомленні з формою, кольором, 

розміром, товщиною об'єктів; для розвитку просторових уявлень, знань, умінь, 

навичок, необхідних для самостійного вирішення навчальних і практичних завдань; 

здатність до моделювання та конструювання. Граючись, діти вчаться виконувати 

логічні операції: розбивати об’єкти за властивостями, узагальнювати і знаходити 

відмінності. 

- Ляльковий театр є доречним при розігруванні діалогу на уроках української 

мови, при проведенні уроків розвитку зв’язного мовлення при організації ранкового 

кола.  Він сприяє розумовому, моральному, естетичному вихованню учнів; 

- Моделі годинників зацікавлюють дітей  при визначенні часу, розв’язанні 

задач, при роботі з іменованими одиницями; 

- Терези з набором важків, грошові знаки, математичний планшет - при 

розв’язуванні задач на знаходження маси, при вивченні теми «Ціна. Кількість. 

Вартість.» 

- Танграм (7 дощечок майстерності) розвиває в учнів логіку та кмітливість. З 7 

частинок танграма можна будувати різні фігурки тварин, птахів, моделі літака, 

будинка та багато іншого, розвиваючи при цьому фантазію учнів. 

- Набір моделей геометричних тіл та фігур є доцільним на різних уроках, 

наприклад, при знаходженні периметра, побудові геометричних фігур. 

- Магнітний конструктор сприяє розвитку моторики пальців рук учнів, 

захоплює дітей, допомагає дитині дорослішати і пізнавати зовнішній світ. 



- Дитячі мікроскопи  знайомлять учнів з чудесами мікросвіту; 

- Муляжі «Овочі та фрукти» доречні на уроках української мови при  вивченні 

частин мови, зокрема, прикметника; 

- Глобус, телурій (при вивченні зміни пір року та зміни дня та ночі), колекція 

«Корисні копалини», модель  «Будова рослини», колекція «Розвиток комах», 

фартух «Будова внутрішніх органів людини» захоплюють дітей  на уроках «Я 

досліджую світ» та в позаурочний час. 

- Віяла «Дорожні знаки» зацікавлюють учнів при вивченні правил дорожнього 

руху, проведенні виховних годин та уроках «Я досліджую світ». 

- Набір для експериментів «Юний хімік» та «Ботанічний сад у вас вдома» 

вчителі планують використати у цьому семестрі. 

У той же час не достатньо використовуються планшети, документ-

камери в освітньому процесі. 

Під час занять у 1-их та 2-их класах педагоги продемонстрували 

обізнаність з нормативними та методичними документами щодо організації 

освітнього процесу в Новій українській школі, зокрема організації групової, 

дослідницької діяльності учнів. Учителі застосовують організаційні ротаційні 

системи «Щоденні 5» (читання і письмо) і «Щоденні 3» (математика), 

використовують конструктори LEGO в освітньому процесі НУШ. Для 

формування навичок критичного мислення з учнями проводять різні 

інтерактивні вправи.  

Відвідані уроки підтвердили, що вчителі початкових класів доцільно 

визначають та належно реалізують навчальні, виховні та розвивальні 

завдання.   

Учителі Ортікова С. В., Панькова С. В., Запрягайло Н. А., 

Ніколаєнко О. С. володіють методичною підготовкою достатнього рівня, що 

дає змогу проводити уроки з високим темпом, оптимально застосовувати 

словесні (розповідь, пояснення, бесіди), наочні, фронтальні, індивідуальні 

форми навчальної роботи з учнями, раціонально використовувати кожну 

хвилину уроку. 

Учителі початкових класів Куценко Ю. В., Санжаревська А. І. творчо 

використовують інтерактивні методи навчання, ігрові моменти на уроках, 

проводять диференціацію та індивідуалізацію навчальної діяльності учнів, 

достатню увагу приділяють  розвитку творчого мислення та фантазії учнів, 

практичних умінь і навичок. 

Вчителі початкових класів Барбіна Ю. О., Котенко С. О. на достатньому 

рівні використовують вправи розвиваючого характеру, групові форми 

роботи. Але на відвіданих уроках  вправи добиралися, не враховуючи 

повною мірою вікові особливості учнів. 

Щоденні вітання, цікаве подання потижневого матеріалу, групова робота, ігри 

та завдання розвивального характеру, диференційований підхід до кожного учня, 

що вчителі використовують під час ранкових зустрічей, допомагають згуртувати 

дитячий колектив, сприяють розвитку навичок спілкування, логічного мислення 

молодших школярів, їхньої творчої уяви, самостійності. 



Учителі закладів загальної середньої освіти дотримуються правил 

техніки безпеки під час проведення навчальних занять та у позаурочний час. 

У всіх закладах затверджено план заходів щодо запобігання насильству, 

булінгу (цькуванню, кібербулінгу) тощо. На сайтах оприлюднено процедуру 

реагування на доведені випадки булінгу. Але все більше питань потребують 

посиленої уваги для створення безпечного середовища у закладі освіти: 

протидія торгівлі людьми та домашньому насильству, профілактика  

правопорушень, наркоманії, суїцидальної поведінки (участь у небезпечних 

квестах), формування медіагромотності учасників освітнього процесу. Але 

лише у Лікарському НВК викладається спецкурс «Захисти себе від ВІЛ», у 

Миколаївському НВК практичним психологом пройдено тренінг-курс з 

основ медіації. На жаль, у жодному із закладів загальної середньої освіти 

ОТГ не впроваджуються відновні практики та профілактичні програми.   

Одним із ключових компонентів концепції Нової української школи є 

педагогіка партнерства, яка ґрунтується на тісній співпраці, спілкуванні, взаємодії  

між учнем, учителем і батьками. Утілюючи ідеї педагогіки партнерства, вчителі 

використовують у своїй роботі не тільки стандартні методи організації освітнього 

процесу, а й будують навчання і виховання таким чином, щоб дитина була постійно 

залучена до спільної діяльності. Також важливу роль у роботі вчителя відіграє 

активна співпраця з батьками та підтримка адміністрації школи. Об’єднання зусиль 

учителів і батьків сприяє особистісному зростанню дитини і полегшує засвоєння 

матеріалу. Коли батьки беруть участь у шкільних заходах, співпрацюють з 

учителем, дитина бачить, що всі значимі для неї дорослі піклуються про неї. Відтак 

зростає мотивація до навчання, самоповага. 

Одним із пріоритетних напрямів освітньої політики нашої країни сьогодні є 

інклюзивна освіта, яка реалізує доступ до одержання освіти дітям з особливими 

освітніми потребами за місцем проживання та створення необхідних умов для 

успішного навчання всіх без винятку дітей, незалежно від їхніх індивідуальних 

особливостей, психічних та фізичних можливостей.  

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на освіту, 

їх соціалізації та інтеграції у суспільство у трьох закладах загальної середньої освіти 

організовано інклюзивне навчання (Лікарський НВК  – 4 клас (1 учень); 

Северинівська ЗОШ І-ІІ ступенів – 1 клас (1 учень) та  7 клас (1 учениця); 

Кровненський ЗЗСО І-ІІІ ступенів – 8 клас (1 учень)). Видано накази про 

організацію інклюзивного навчання та створення команди психолого-педагогічного 

супроводу, враховуючи чинне законодавство (постанова Кабінету Міністрів 

України від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», № 1324 – VІІ від 5 червня 2014 

року, Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 № 588 «Про 

внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах», закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до 

освітніх послуг» від 23 травня 2017 року № 2053-VIII, закон України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми 

потребами до освітніх послуг» від 06 вересня 2018 року № 2541-VIII, наказами 



Міністерства освіти і науки України  «Про затвердження типового переліку 

спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної 

середньої освіти» від 23.04.2018 №414, «Про затвердження Примірного положення 

про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами в закладах загальної середньої та дошкільної освіти» від 06.08.2018 

№609, «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього 

середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» 

Лист МОН №-1/9-414 від 27.06.2019, Методичні рекомендації щодо організації 

навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019-2020 н.р. 

Лист МОН № 1-9-498 від 05.08.2019 та ін.). Створено банки  даних дітей з 

особливими освітніми потребами. У кожному інклюзивному класі введено посади 

асистента вчителя з розрахунку: 1 ставка на кожен інклюзивний клас.  

У закладах освіти для учнів з ООП розроблено індивідуальні програми 

розвитку. Корекційно-розвиткові заняття з учнями проводяться з урахуванням 

індивідуальних особливостей дітей, вимог Типових навчальних планів та 

рекомендацій Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Сумської 

районної ради Сумської області». Їх проводять педагоги, які мають спеціальну 

освіту відповідно до індивідуального розкладу.  Документація асистента вчителя 

ведеться відповідно до посадових обов’язків, оформлено портфоліо дітей з ООП. 

Поряд із цим, в організації інклюзивного навчання є ряд недоліків та проблемних 

питань. Портфоліо оформлено лише формально у Лікарському НВК та 

Кровненському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, воно не дає змогу прослідковувати 

динаміку у поведінці та розвитку учня. Проблемою є відсутність усіх 

необхідних спеціалістів для здійснення корекційних занять у Лікарському 

НВК і Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Дорожньою картою освітньої політики в найближчий час є концепція «Нова 

українська школа», і нинішня ситуація в реформуванні освітньої галузі є шансом на 

вдосконалення інструментів здійснення політики у сфері освіти. 

У 2020-2021 навчальному році зусилля відділу освіти, молоді та спорту будуть 

спрямовані на подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, 

зокрема створення середовища НУШ у кабінетах 1-х класів, медіатек та ресурсних 

кімнат, запровадження системи безпечного харчування (системи НАССР) та 

оновлення обладнання харчоблоків. 

  

Рекомендації: 

1. Стан функціонування освітнього простору в умовах реалізації Концепції 

НУШ вважати на достатньому рівні. 

 

2. Директорам закладів загальної середньої освіти: 

2.1.  Продовжувати роботу щодо створення розвивального освітнього 

середовища у закладах освіти. 

До 01.09.2020 



2.2.  З метою об’єктивного оцінювання розвитку дітей з особливими 

потребами створити та систематично поповнювати портфоліо даної категорії 

учнів. 

До 27.03.2020 

2.3.  Залучати дітей з особливими освітніми потребами до позакласних та 

позашкільних заходів з урахуванням їхніх інтересів, нахилів, здібностей, 

побажань індивідуальних особливостей навчально – пізнавальної діяльності 

та стану їх здоров’я. 

Постійно 

2.4.  Забезпечити можливість функціонування шкільної служби порозуміння 

та профілактичних програм («Дорослішай на здоров’я!», «Я – моє здоров’я – 

моє життя», «Рівний - рівному», «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція») 

До 01.09.2020 

 

3. Вчителям початкових класів Куценко Ю. В., Ортіковій С. В., 

Паньковій С. В., Запрягайло Н. А., Барбіній Ю. О., Ніколаєнко О. С., 

Санжаревській А. І., Котенко С. О.: 

3.1.  З метою мотивації та коригування навчальної діяльності учнів у 1-2 класах 

більше уваги приділяти вербальному, формувальному оцінюванню. 

Постійно 

3.2.  Використовувати навчальні можливості планшетів, документ-камер. 

Протягом року 

 

4. Спеціалістам психологічної служби: 

4.1. Надавати систематичну консультативну допомогу вчителям початкових 

класів, учителям-предметникам, які викладають в інклюзивних класах, у 

створенні психологічно комфортного перебування в учнівських колективах. 

Постійно 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 


