
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
 

02.02.2021                                      с.Миколаївка                                     № 10-ОД

Про  моніторинг  ефективності
функціонування  освітнього
простору  в  умовах  реалізації
Концепції НУШ

На виконання наказу 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 19.01.2018 № 08-ОД, з метою підвищення рівня якості
освітніх послуг

НАКАЗУЮ:

1. Здійснити  з  17.02.2021  по  19.02.2021 моніторинг  ефективності
функціонування освітнього простору в умовах реалізації Концепції НУШ.

2. Затвердити:
2.1.  Графік  проведення  моніторингу  ефективності  функціонування

освітнього  простору  та  підготовки  педагогічних  працівників  в  умовах
реалізації Концепції НУШ (додаток 1).

2.2. Список  членів  робочої  групи  з  проведення  моніторингу
ефективності  функціонування  освітнього  простору  в  умовах  реалізації
Концепції НУШ (додаток 2).

2.3. Пам’ятку  щодо  проведення  моніторингу  ефективності
функціонування  освітнього  простору  в  умовах  реалізації  Концепції  НУШ
(додаток 3).

3. Узагальнити  до  26.02.2021 отримані  за  результатами  моніторингу
інформаційно-аналітичні  матеріали  щодо  ефективності  функціонування
освітнього простору в умовах реалізації Концепції НУШ у закладах загальної
середньої освіти громади.

4. Керівникам  закладів  загальної  середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради :

4.1.  Провести  самоаналіз  ефективності  функціонування  освітнього
простору в умовах реалізації Концепції НУШ.



4.2. Забезпечити необхідні умови для роботи членів робочої групи.
5. Розглянути узагальнені матеріали на колегії відділу освіти, молоді та

спорту Миколаївської сільської ради у березні 2021 року.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА



Додаток 1

Графік
проведення моніторингу 

ефективності функціонування освітнього простору 
в умовах реалізації Концепції НУШ

№з/п Назва закладу Дата 
об’їзду 

1

Лікарський навчально-виховний 
комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Миколаївської сільської ради 
Сумського району Сумської області

17.02.2021

2
Северинівська загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської області

17.02.2021

3

Кровненський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Миколаївської сільської ради Сумського
району Сумської області

18.02.2021

4

Миколаївський навчально-виховний 
комплекс «загальноосвітній навчальний 
заклад – дошкільний навчальний 
заклад» Миколаївської сільської ради 
Сумського району Сумської області

18.02.2021

5

Яструбинський навчально-виховний 
комплекс «заклад загальної середньої 
освіти – заклад дошкільної освіти» 
Миколаївської сільської ради Сумського
району Сумської області

19.02.2021



Додаток 2

СПИСОК 
членів робочої групи з проведення моніторингу 

ефективності функціонування освітнього простору 
в умовах реалізації Концепції НУШ

Макшеєва Н. – начальник відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 
сільської ради;

Нікітенко О. – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту
                             Миколаївської сільської ради;

Гаврилюк М. – провідний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту
                             Миколаївської сільської ради;

Геращенко М. – провідний спеціаліст відділу освіти, молоді 
                                та спорту Миколаївської сільської ради.



Додаток 3

ПАМ’ЯТКА
щодо проведення  моніторингу 

ефективності функціонування освітнього простору 
в умовах реалізації Концепції НУШ

1. Створення умов для запровадження Державного стандарту початкової
освіти у ЗЗСО громади:

‒ підвищення кваліфікації педагогів, які викладають у 1-х класах НУШ;
‒ стан забезпечення підручниками учнів початкової школи;
‒ освітні програми закладів освіти;
‒ доступ  учителів,  які  викладають  у  1-х  класах  НУШ,  до  швидкісного

інтернету;
‒ використання технічного обладнання вчителями, які  викладають у 1-х

класах НУШ.
2. Організація  сучасного  освітнього  процесу  в  умовах  реалізації

Державного стандарту початкової освіти:
‒ обізнаність  педагогів  з  нормативними  та  методичними  документами

щодо організації освітнього процесу в Новій українській школі;
‒ дотримання  педагогами  інструктивно-методичних  рекомендацій  щодо

викладання предметів у 1-х класах НУШ;
‒ організація  групової,  проектної  та  дослідницької  діяльності  учнів  в

освітньому процесі НУШ;
‒ організація  навчальної  діяльності  учнів  поза  межами  класної  кімнати

(ігрові кімнати, зони);
‒ планування і  дизайн освітнього простору, що спрямоване на розвиток

дитини та її мотивації до навчання;
‒ формування спільних цінностей;
‒ забезпечення права вибору;
‒ проведення ранкових зустрічей;
‒ наявність систематизованих навчальних матеріалів;
‒ встановлення правил класу;
‒ участь учнів в організації освітнього середовища;
‒ висвітлення в класі освітньої діяльності першокласників;
‒ формування навичок критичного мислення;
‒ застосування організаційних ротаційних систем «Щоденні 5» (читання і

письмо) і «Щоденні 3» (математика);



‒ реалізація  особливостей  інтегрованого  курсу  «Я  досліджую  світ»
(застосування тематичного і діяльнісного підходу);

‒ використання  в освітній діяльності ігрових наборів «Шість цеглинок»,
«LEGO Play Box»;

‒ застосування  інструментів  формувального  оцінювання  (вербальне
оцінювання, відстеження індивідуальних досягнень учнів через використання
технології портфоліо, надання зворотного зв’язку);

‒ реалізація педагогіки партнерства;
‒ особливості  організації  освітнього  процесу  для  дітей  з  особливими

освітніми потребами.
3. Створення безпечного освітнього середовища у закладі.
4. Функціонування у закладі кабінету психолога. 
5. Функціонування у закладі ресурсної кімнати.
6. Функціонування у закладі медіатеки.


