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НАКАЗ

12.03.2021                                     с.Миколаївка                                        №   24  -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  02.02.2021  №  10-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.  Директору  Северинівської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  (Куценко  Л.  Ф.)
здійснити  моніторинг ефективності  функціонування  освітнього  простору  в
умовах реалізації Концепції НУШ у закладі освіти та надати  підсумковий
наказ  про  результати  моніторингу  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  для
розгляду на колегії відділу.

До 25.03.2021
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА



Додаток 1
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту
Миколаївської сільської ради
12.03.2021 № 24-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 02.02.2021 № 10-ОД було
здійснено  моніторинг  ефективності  функціонування  освітнього  простору  в
умовах реалізації Концепції НУШ. У зв’язку із погіршенням епідеміологічної
ситуації,  поширенням  коронавірусної  інфекції  COVID-19  і  тимчасовим
припиненням навчання у Северинівській ЗОШ І-ІІ ступенів (наказ ВОМС від
19.02.2021 №16-ОД) не були відвідані уроки, що не дало можливості вповні
провести моніторинг у цьому закладі.

 Нова  українська  школа  –  це  ключова  освітня  реформа  Міністерства
освіти і науки України. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно
навчатись, і яка  даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати
їх у житті. Це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до
їхньої  думки,  вчать  критично  мислити,  не  боятися  висловлювати  власну
думку  та  бути  відповідальними  громадянами.  Водночас  батькам  теж
подобається  відвідувати  школу,  адже  тут  панують  співпраця  та
взаєморозуміння.

З  метою  створення  такого  освітнього  середовища  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).

Останні  три  начальні  роки  у  закладах  загальної  середньої  освіти
Миколаївської громади ведеться робота зі створення умов для запровадження
Державного  стандарту  початкової  освіти.  Зокрема   початкову  ланку
забезпечено  кваліфікованими  кадрами.  Учителі,  які  навчають  1–3-і  класи,
пройшли 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.
Директори,  заступники  директорів  шкіл  пройшли  курси  підвищення
кваліфікації  для  роботи  в  умовах  Нової  української  школи,  а  також  для



організації  інклюзивного навчання  у  закладі  загальної  середньої  освіти.  У
2020-2021 навчальному році вчитель початкових класів Миколаївського
НВК (Нікітенко О. М.) успішно пройшла сертифікацію.

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: зарубіжної  літератури,  української
мови, навчання грамоти.

Питання  впровадження  нового  Державного  стандарту  початкової
загальної  освіти  та реалізації Концепції «Нова українська школа» у закладах
освіти громади розглядаються на нарадах,  педрадах, колегіях тощо.

У  2020-2021  навчальному  році  у  закладах  загальної  середньої  освіти
Миколаївської  сільської  ради  у  1-их  класах   навчаються  35  учнів,  у  2-их
класах – 38 учні, у 3-х класах – 46 учнів.

У кабінетах 1–3-их класів створено середовище, яке дає широкі можливості
для  здійснення  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 1–3-их класах закладах освіти Миколаївської сільської
громади є 14 інтерактивних комплексів, 12 класів початкової ланки використовують
програмне  забезпечення  цифровий  «Smart-кейс  вчителя»  всеукраїнського
педагогічного експерименту «Розумники», 15 ноутбуків, 15 багатофункціональних
пристроїв,  15  флешнакопичувачів,  15  акустичних  систем,  15  дошок  класних
стаціонарних, 20 планшетів, 8 дошок коркових, 8 ламінаторів, 4 документ-камери.
До мережі Інтернет мають доступ усі 5 закладів освіти. 



Також було придбано меблі: місце вчителя та одномісні комплекти для
учнів (125 шт.), 15 шаф для зберігання засобів навчання, 38 одиниць меблів
для зони відпочинку. У кабінетах зроблено поточні ремонти. Відповідно до
методичних  рекомендацій  щодо  організації  освітнього  простору  Нової
української  школи  планування  і  дизайн  освітнього  простору  школи
спрямовуються  на  розвиток  дитини  та  мотивації  її  до  навчання,
використовуються  неяскраві  світлі  теплі  відтінки  жовтого,  зеленого,
голубого, бежевого кольорів. Але є певні невідповідності у дизайні окремих
кабінетів: надлишок друкованих стендів, яскравих ілюстрацій, поробок тощо
у 1-му класі Лікарського, надлишок живих квітів не тільки у межах живого
куточку, а й на меблях, стінах, підлозі у 1-му класі Кровненського ЗЗСО І-ІІІ
ступенів,  «несучасне  оздоблення  стін»  у  1-их  класах  Миколаївського  та
Яструбинського НВК. Також не у всіх класах саме учні беруть активну участь
в організації освітнього середовища. 

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.  З  метою  створення  такого  простору  у  2020-2021  н.  р.  було
придбано  дидактичні  матеріали:  набори  друкованих  засобів  навчання,  моделі,
макети, муляжі, прилади, пристосування, інструменти. Окрім того для учнів 1-х
класів Миколаївського НВК, Лікарського НВК, Северинівської ЗОШ І-ІІ ступенів
Міністерством освіти і науки України надано ігрові набори LEGO «SixBricks» та
LEGO «PlayBox».

Забезпеченість  підручниками  та  навчальними  посібниками  учнів  закладів
загальної середньої освіти громади у 2020-2021 навчальному році становить 98%
(Лікарський НВК: 1 кл. – 100%, 2 кл. – 89%, 3 кл. – 100%; Миколаївський НВК: 1
кл. – 100%, 2 кл. – 100%, 3 кл. – 100%;  Северинівська ЗОШ І-ІІ ступенів: 1 кл. –
100%, 2 кл. – 100%, 3 кл. – 100%;  Кровненський ЗЗСО І-ІІІ ступенів: 1 кл. – 100%, 2
кл. –  100%, 3 кл. – 100%;  Яструбинський НВК 1 кл. – 80 %, 2 кл. – 100%; 3 кл. –
100%).

Під  час  занять  у  1-их  класах  закладів  загальної  середньої  освіти
Миколаївської  сільської  ради  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  у  вчителів  1-их  класів  закладів  загальної  середньої
освіти  громади  (Простатіна  Ю.  А.,  Личман  В.  П.,  Недайхліб  Л.  В.,
Антонченко  Н.  А.)  підтвердили,  що  вчителі  початкових  класів  доцільно
визначають  та  належно  реалізують  навчальні,  виховні  та  розвивальні
завдання.   Протягом  останніх  3-х  років  переважна  більшість  учителів
початкових  класів    змогли переорієнтувати  свої  підходи у  викладанні  та
вдало  впроваджують  в  практику  різні  форми  роботи  та  елементи  НУШ,



педагоги знають і розуміють сучасні тенденції розвитку освіти, особливості
процесів  викладання  і  навчання  молодших  школярів,  способи  реалізації
інтеграційного  підходу  в  навчанні  молодших  школярів.  Уміють
організовувати  педагогічну  діяльність  на  компетентнісних  засадах,
конструювати та реалізувати сучасні програми навчання молодших школярів
із  використанням  різноманітних  методів,  форм  і  технологій,  керувати
проектною  діяльністю  школярів,  організовувати  культуромовне  освітньо-
розвивальне  середовище,  проектувати  власну  програму  професійно-
особистісного зростання, а також використовувати в своїй роботі не тільки
стандартні методи організації освітнього процесу, а й виявляти ініціативу і
будувати  навчання  таким  чином,  щоб  дитина  була  постійно  залучена  до
спільної діяльності.  Але у Лікарському НВК під час уроків у початковій
ланці учителем Недайхліб Л. В. досі використовуються застарілі методи
заучування дітьми віршів та «дій за сценарієм».

Для створення сприятливого розвиткового простору для дітей важливим
є забезпечення здорової психологічної  атмосфери у закладі освіти. Тому у
всіх школах затверджено план заходів щодо запобігання насильству, булінгу
(цькуванню,  кібербулінгу)  тощо.  На  сайтах  оприлюднено  процедуру
реагування на доведені випадки булінгу для створення безпечного освітнього
середовища.  У 2020-2021 н.  р.  у  Лікарському НВК викладається  спецкурс
«Захисти себе від ВІЛ», у Миколаївському НВК – факультатив «Вирішую
конфлікти  та  будую  мир  навколо  себе».  Але  багато  питань  потребують
посиленої уваги у закладі освіти: протидія торгівлі людьми та домашньому
насильству,  профілактика   правопорушень,  наркоманії,  суїцидальної
поведінки  (участь  у  небезпечних  квестах),  формування  медіагромотності
учасників  освітнього  процесу, введення  відновних  практик  та
профілактичних програм. 

Одним  із  ключових  компонентів  концепції  Нової  української  школи  є
педагогіка партнерства, яка ґрунтується на тісній співпраці, спілкуванні, взаємодії
між учнем,  учителем і  батьками.  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. У 2020-2021 н. р. у зв’язку із складною епідеміологічною ситуацією
виникла потреба у використанні дистанційних методів навчання. Заклади загальної
середньої  освіти  на  своїх  офіційних  сайтах  створили  розділи  «Дистанційне
навчання»,  налагодили  співпрацю  у  синхронному  та  асинхронному  режимах,
активно використовували вебресурси та освітні платформи. У Яструбинському
НВК не було створено спеціального розділу на сайті закладу для роботи з
учнями  та  батьками  учнів  під  час  карантинних  обмежень  відвідування
учнями закладу, що унеможливило аналіз організації дистанційного навчання.

Одним із пріоритетних напрямів розбудови безпечного і здорового освітнього
середовища у новій українській школі 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 двох закладах загальної середньої
освіти організовано інклюзивне навчання (Северинівська ЗОШ І-ІІ ступенів – 1 клас
(1 учень), 2 (1 учень) та 8 клас (1 учениця); Кровненський ЗЗСО І-ІІІ ступенів –1
клас (1 учениця), 9 клас (1 учень). Видано накази про організацію інклюзивного
навчання та створення команди психолого-педагогічного супроводу, враховуючи
чинне  законодавство.  Створено  банки   даних  дітей  з  особливими  освітніми
потребами. У  кожному  із  5-ти  інклюзивних  класів  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 Степанівської
селищної ради Сумського району Сумської області». Їх проводять педагоги, які
мають спеціальну освіту, відповідно до індивідуального розкладу.  Однак є кадрова
проблема  –  відсутність  усіх  необхідних  спеціалістів  для  здійснення
корекційних  занять  у  Северинівській  ЗОШ І-ІІ  ступенів  і  Кровненського
ЗЗСО І-ІІІ ступенів.

Для створення безпечного освітнього середовища важливою є робота щодо
зміцнення  та  оновлення  матеріальної  бази  закладів.  Тому  така  робота  у
Миколаївській сільській територіальній громаді ведеться систематично, зокрема у
2020-2021 навчальному році у всіх закладах освіти замінено старі лампи на лед-
світильники.  У  Миколаївському  НВК  створено  другий  кабінет  практичного
психолога  для  проведення  групових  занять  (закуплено  меблі,  навчальне
обладнання, забезпечено доступ до Інтернету), створено ігрову кімнату, в якій учні
початкової ланки перебувають під час перерв та виховних заходів. Зроблено ремонт
їдальні  у  Северинівській  ЗОШ  І-ІІ  ст.  та  холів  у  Лікарському  НВК  та
Миколаївському НВК, укладено тротуарну плитку на подвір’ї Кровненського ЗЗСО
І-ІІІ ступенів. У Лікарському НВК і Миколаївському НВК здійснено вогнестійку
обробку дерев’яних конструкцій даху.  Але є  ряд проблемних питань,  зокрема,
відсутній кабінет практичного психолога у Кровненському ЗЗСО І-ІІІ ступенів
та Яструбинському НВК, у всіх закладах загальної середньої освіти відсутні
ресурсні кімнати, медіатеку частково облаштовано лише у Миколаївському
НВК та 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 та
директорів  закладів  загальної  середньої  освіти 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, оновлення матеріальної бази закладів для занять фізичною
культурою.



Рекомендації:
1. Стан  функціонування  освітнього  простору  в  умовах  реалізації

Концепції НУШ вважати на достатньому рівні.
2. Директорам закладів загальної середньої освіти:
2.1. Продовжити  роботу  щодо  створення  розвивального  освітнього

середовища у закладах освіти.
До 01.09.2021

2.2. 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
2.3. 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 01.09.2021
2.4. Забезпечити виконання заходів з реалізації  Національної стратегії

розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в Новій українській
школі.

До 2022 року
2.5. Забезпечити  формування  основ  здорового  харчування,  виховання

культури харчування та правильних харчових звичок у здобувачів освіти.
Постійно

3. Вчителям початкових класів:
3.1.  З метою мотивації та коригування навчальної діяльності учнів у 1-3

класах більше уваги приділяти здоров’язбережувальній складовій освіти.
Постійно

3.2. Використовувати навчальні можливості планшетів, документ-камер,
та навчальних осередків.

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
4.2. Вести  просвітницьку  роботу  щодо  розвитку  психологічної

компетентності учасників освітнього процесу. 
Постійно

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА




	

