
 

ВСТУП 
 

Освіта нашої країни активно трансформується, адаптовується, системно 

вдосконалюється на всіх рівнях, стає масштабнішою, доступнішої, якіснішою, 

гнучкішою. Оновлюються, осучаснюються всі складові галузі, роблячи освітній 

простір новітнім, інноваційним, безпечним, спрямованим на всебічний розвиток, 

соціалізацію, самореалізацію кожної особистості, з урахуванням її потреб, нахилів, 

здібностей. 

Традиційно серпневі конференції – це час проаналізувати здобутки, 

напрацювання, успіхи та особливості року; виявити питання, що потребують нових 

підходів вирішення; обговорити суспільні виклики та освітні стратегії; спільними 

зусиллями сформувати нові освітні алгоритми; це можливість ефективного 

конструктивного освітянського діалогу. 

Попередній навчальний рік став справжнім випробуванням на сучасність,  уміння 

адаптовуватись до швидкозмінної реальності, стійкість та готовність іти до мети. 

Непроста ситуація, з якою зіткнулось суспільство, зокрема, освітяни, – стала 

своєрідною перевіркою здатності співпрацювати, уміло взаємодіяти для успішного 

майбутнього наших дітей та нашої країни. Не було унікального уніфікованого 

рецепту як все вирішити, усі алгоритми дій і освітянські кроки формувалися спільно 

завдяки взаєморозумінню і взаємопідтримці управлінців, педагогічних, учнівських та 

студентських колективів, батьків. Як показала практика вимушеного дистанційного 

освітнього процесу, ми вміємо і можемо навчати і навчатися в будь-яких умовах. 

Нові напрямки розвитку галузі окреслює Національна стратегія розбудови 

безпечного і здорового освітнього середовища в новій українській школі, схвалена 

Указом Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020, максимально 

втілюючи ідеї сучасного освітнього простору, що забезпечує охорону життя і 

здоров’я всіх учасників освітнього процесу. 

Пріоритети освітньої галузі області та шляхи їх реалізації визначено в Обласній 

комплексній програмі «Освіта Сумщини у 2019-2021 роках», реалізацію якої 

спрямовано на системний динамічний розвиток освітньої галузі регіону, її 

вдосконалення для забезпечення права кожного на якісну освіту.  

Освіта Сумщини сьогодні по праву посідає провідні позиції в Україні за багатьма 

показниками. Основа високої якості надання освітніх послуг – ефективна система 

взаємодії на різних рівнях, потужний та мобільний кадровий потенціал, успішне 

функціонування освітніх закладів, високий рівень підготовки області до створення 

нового освітнього простору в умовах Нової української школи.  
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ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 
 

Дошкільна освіта є цілісним процесом, спрямованим на забезпечення 

різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, 

здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; 

формування в дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого 

соціального досвіду. 

У 461 закладі освіти області різними формами дошкільної освіти охоплено 37 776 

дітей: у 251 функціонуючому закладі дошкільної освіти – 28 963 особи, 163 

навчально-виховних комплексах, де є групи раннього та дошкільного віку, – 4 655 

осіб, 31 опорному закладі загальної середньої освіти, що мають дошкільні групи, – 

720 осіб, 5 закладах загальної середньої освіти – 95 осіб, 6 закладах позашкільної 

освіти – 420 осіб, у дошкільних групах 5 закладів інституційного догляду та 

виховання дітей – 71 особа. Перебуває в консультаційних групах «Разом з мамою» 

2 194 дитини та охоплено соціально-педагогічним патронатом 658 осіб. 

 

Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою 
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Заклади дошкільної освіти
Дошкільні групи при НВК
Соціально-педагогічний патронат
Групи при закладах позашкільної освіти
Дошкільні групи при закладах інституційного догляду та виховання дітей
Дошкільні групи при опорних ЗЗСО
Консультаційні групи «Разом з мамою»
Дошкільні групи при ЗЗСО

 
 

Різними формами дошкільної освіти охоплено 86,8% дітей дошкільного віку від 1 

до 6 років. Порівняно із 2019 роком показник охоплення дошкільною освітою зріс на 

0,4% від загальної кількості вихованців. 

Показник охоплення різними формами дошкільної освіти дітей віком від 3 до 5 

років становить 98,4%, зріс на 0,5% порівняно із 2019 роком (Україна – 88%). 

Стабільним є цей показник щодо дітей старшого дошкільного віку (від  5 до 6 (7) 

років) – 100% (Україна – 96,9%). 
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Пріоритетом у роботі дошкілля є 

збереження і розширення мережі, збільшення 

кількості груп у закладах дошкільної освіти, 

створення додаткових місць шляхом 

повернення приміщень, що тривалий час 

використовувалися не за призначенням, 

відкриття додаткових груп у функціонуючих 

закладах освіти. 

У 2019/2020 навчальному році в закладах 

дошкільної освіти області відкрито 15 груп на  

280 місць. 

 

Створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За кошти з різних джерел фінансування для закладів дошкільної освіти на 

відкриття додаткових дошкільних груп витрачено 1 320,3 тис. гривень (місцеві 

бюджети – 1 231,8 тис. гривень, залучені кошти – 88,5 тис. гривень). 

Завдяки зазначеним заходам зменшилася кількість вихованців з розрахунку на 100 

місць із 106 у 2019 році до 103 у 2020 році (Україна – 105 дітей). Залишається 

проблемним питання розвантаження закладів дошкільної освіти області. 
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З перевантаженням працюють 105 закладів дошкільної освіти, із них 96 – у 

міській місцевості, 9 – у сільській, та 13 навчально-виховних комплексів, із них 6 – у 

міській місцевості, 7 – у сільській. У черзі на влаштування до закладів дошкільної 

освіти залишається 23 дитини в Сумській міській об’єднаній територіальній громаді. 

Спільними зусиллями органів влади, педагогічних колективів, батьків створено 

необхідні умови для навчання, виховання та розвитку дошкільнят. З метою реалізації 

права кожної дитини на отримання якісної  дошкільної освіти та відповідно до 

санітарних вимог заклади дошкільної освіти забезпечено сучасними меблями на 90%, 

іграшками та ігровим обладнанням –  78%, 

постільною білизною – 94%.  

Медичні кабінети оснащено на 73% до 

потреби, харчоблоки – 91,3%, пральні – 86,8%. 

Кухонним та столовим посудом заклади 

дошкільної освіти забезпечено відповідно на 

95% та 94%. Комп’ютерною технікою 

забезпечено 251 заклад дошкільної освіти, що 

становить 100%. Мають доступ до мережі 

Інтернет та власні вебсайти 248 закладів 

дошкільної освіти, що становить 98,8% від їх 

загальної кількості (у міській місцевості 

мають власні вебсайти 147 закладів (100%), у 

сільській – 101 (97,1%).  

Основною умовою нормального росту і 

розвитку дітей є забезпечення збалансованого 

харчування. Середня вартість харчування 

однієї дитини в день у 2019 році в закладах 

дошкільної освіти області становить 28,7 

гривні, у першому півріччі 2020 року – 30,2 

гривні. Найвища вартість харчування – у 

закладах дошкільної освіти об’єднаних територіальних громад: Миколаївської 

селищної Білопільського району (40,9 гривні), Боромлянської (42 гривні), 

Комишанської (42,2 гривні) сільських, Степанівської селищної (38,1 гривні) рад та 

Буринського району (40,8 гривні). 
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Найнижчий показник середньої вартості харчування (гривень) 

 
У меню для дітей недостатньо м’ясних, рибних, молочних продуктів, яєць, 

фруктів та соків.  

Показник виконання норм харчування дітей у закладах дошкільної освіти у 2019 

році в середньому по області – 81,4%, у першому півріччі 2020 року – 80,1%. 

Найвищий показник виконання норм – у закладах освіти Комишанської (99%), 

Бочечківської (98%), Андріяшівської (96%) сільських об’єднаних територіальних 

громад, Лебединського району (96%), Охтирської міської об’єднаної територіальної 

громади (95%). 

Харчування здійснюється як за кошти органів місцевого самоврядування, так і за 

батьківську плату. 

 

Найнижчий показник виконання норм харчування (у відсотках) 
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У закладах дошкільної освіти Буринської міської, Дубов’язівської селищної 

об’єднаних територіальних громад, Анастасівської та Рогинської сільських рад 

Роменського району діти харчуються безкоштовно за рахунок коштів місцевих 

бюджетів.  

За рішенням органу місцевого 

самоврядування найменше бюджетних коштів 

для організації харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти виділено в 

Липоводолинському районі і становить 30% 

при обласному показникові 57%. 

Забезпечення цілісного розвитку дитини, її 

фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей 

шляхом виховання, соціалізації та формування 

необхідних життєвих навичок дошкільників є 

головною метою діяльності освітян Сумщини. 

З метою успішного виконання поставлених завдань методичний супровід 

діяльності системи дошкільної освіти забезпечувався шляхом застосування 

різноманітних форм методичної роботи: проведення всеукраїнських, обласних 

науково-методичних заходів, упровадження в педагогічний процес сучасних 

експериментально апробованих освітніх технологій.  

Педагоги дошкільної освіти Сумщини брали активну участь у міжнародних та 

всеукраїнських проєктах. 

Відповідно до меморандуму про співпрацю у сфері дошкільної освіти між 

Міністерством освіти і науки України та міжнародною фундацією «Aflatoun 

International» (Нідерланди), з метою впровадження в освітньо-виховний процес 

закладів дошкільної освіти основ соціальної 

та фінансової освіти дітей дошкільного віку в 

п’яти базових закладах дошкільної освіти 

(Конотопська, Сумська, Охтирська, 

Кролевецька міські об’єднані територіальні 

громади, м. Глухів) у 2019-2020 роках  

упроваджувалася програма «Афлатот». 

Базовими закладами напрацьовано 

навчально-методичне та дидактичне 

забезпечення: перспективне планування за 

програмою «Афлатот», планування взаємодії 

з родинами вихованців, програми гуртків, 

моніторинг визначення рівня основ соціальної і  фінансової освіти дітей дошкільного 

віку, розроблено індивідуальні зошити з економічної грамотності для дітей 

дошкільного віку, інтерактивні форми методичної роботи з педагогічними кадрами 

(інтерактивні практикуми, майстер-класи, тренінги), узагальнено банк ігор, вправ 

економічного та соціального спрямування,  створено розвивально-пізнавальне 

середовище та дидактично-ігрове забезпечення.  

У рамках упровадження програми «Афлатот» започатковано роботу обласної 

методичної студії «Соціально-економічна освіта дошкільників – сучасний погляд» (за 

освітнім проєктом «Афлатот»), що дає можливість педагогам обмінюватися досвідом 
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упровадження програми, ділитися своїми напрацюваннями. У 2019/2020 навчальному 

році 46 закладів дошкільної освіти області приєдналися до впровадження  програми.  

За результатами роботи Дев’ятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 

2019» у номінації «Упровадження сучасних засобів навчання, проєктів, програм і 

технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу» 

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Теремок» Охтирської 

міської ради за представлений методичний комплект «Соціальна та фінансова освіта  

дітей дошкільного віку  за програмою «Афлатот» отримав золоту медаль та диплом 

переможця. 

З метою ознайомлення та залучення до 

впровадження оновленої програми розвитку дітей 

старшого дошкільного віку «Впевнений старт», що 

відповідає положенням Концепції  освітньої 

реформи «Нова українська школа», педагогами 

закладів дошкільної освіти проведено регіональні 

семінари-практикуми «Програма «Впевнений 

старт» – поступовий перехід до Нової української 

школи».  

В умовах Нової української школи важливим 

завданням є забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками 

освіти. Саме таку функцію виконує освітня програма «Впевнений старт» для дітей 

старшого дошкільного віку, за якою у 2019/2020 навчальному році працювали                             

59 закладів дошкільної освіти області. За результатами впровадження програми 

«Впевнений старт» під час Всеукраїнського конкурсу «Впровадження програмно-

методичного комплексу «Впевнений старт: старший дошкільний вік» у номінації «Від 

задуму дитини – до спільної дії» перше місце посіла вихователь Сумського 

дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 18 «Зірниця» Сумської 

міської ради Внученко Н.Б.   

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти здійснює методичний супровід діяльності закладів дошкільної освіти області 

(міста Глухів, Лебедин, Ромни; Охтирська, Сумська та Шосткинська міські об’єднані 

територіальні громади, Білопільський, Кролевецький, Краснопільський, 

Недригайлівський, Сумський райони) щодо впровадження сучасної освітньої 

авторської технології Чепурного Г.А. «Мнемотехніка: технологія ефективного 

засвоєння інформації в умовах сучасної освіти».  

Застосування у практичній діяльності 

зазначеної технології дає можливість педагогам 

разом з дітьми перетворювати складну для 

засвоєння інформацію на зрозумілу; сприяє 

формуванню асоціативних зв’язків; засвоєнню 

текстової та цифрової інформації (віршів, 

текстів термінів, схем, таблиць). З метою 

ефективного та дієвого використання 

технології на базі комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 



Підсумки розвитку освітянської галузі у 2019/2020 н.р. 

 

8 
 

педагогічної освіти працює обласна творча група, результатом роботи якої є 

створення методичного посібника «Мнемотехніка – новітня технологія ефективного 

засвоєння інформації».  

З метою реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і 

науки України та компанією The LEGO Foundation (проєкт «Сприяння освіті») щодо 

впровадження в освітній процес закладів дошкільної освіти ігрових та діяльнісних 

методів навчання з 2019 року десять закладів дошкільної освіти Сумської та 

Охтирської міських об’єднаних територіальних громад, м. Ромни, Недригайлівської 

селищної, Боромлянської сільської об’єднаних територіальних громад беруть участь у 

зазначеному проєкті.  

У 2019/2020 навчальному році для 

педагогів закладів дошкільної освіти області 

проведено шість тренінгів-навчань, 

координацію яких допомагає здійснювати 

комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти. 

Протягом 2019/2020 навчального року 

заклади дошкільної освіти працювали в 

офлайн- та онлайн-форматі над проєктами 

«Успіх», досліджуючи історії успіху країн, 

компаній, людей, книг, будівель. Свої напрацювання в онлайн-версії Всеукраїнського 

фестивалю гри, навчання і натхнення Play Fest-2020 представили 8 закладів – 

учасників проєкту «Сприяння освіті» в Сумській області та отримали перемогу в 

таких номінаціях: «Маленькі зірочки» – Сумський дошкільний навчальний заклад 

(центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» Сумської міської ради;  «Щаслива 

дитина – свідома людина – успішна країна» – Сумський дошкільний навчальний 

заклад (центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради; «Мріємо, 

діємо, досягаємо» – Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку 

дитини) № 18 «Зірниця» Сумської міської ради; «Наші кроки до успішного 

майбутнього» –  Боромлянський дошкільний навчальний заклад «Пролісок» 

Боромлянської сільської ради Тростянецького району; «Наш заклад – територія 

успіху» – Роменський дошкільний навчальний заклад № 8 «Дзвіночок» Роменської 

міської ради; «Діємо сьогодні для успіху завтра» – Роменський дошкільний 

навчальний заклад № 5 «Веселка» Роменської міської ради; «Від мрії до успіху» – 

Недригайлівський дошкільний навчальний заклад «Барвінок» Недригайлівської 

селищної ради; «Дослідники успіху» – Центр розвитку дитини «Калинка» Охтирської 

міської ради. Другий рік поспіль педагогічні колективи Сумського дошкільного 

навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради, 

Роменського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 9 «Фіалка» Роменської 

міської ради стали учасниками інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського 

рівня за темою «Педагогічні умови становлення і розвитку особистості на ранніх 

етапах онтогененезу» на 2019-2022 рр.» (науковий керівник: Гавриш Н.В. – провідний 

науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем 

виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних 

наук, професор). Педагогічні колективи закладів дошкільної освіти, які увійшли до 

інноваційного проєкту, мають багаторічний успішний досвід роботи щодо розвитку 

та становлення особистості дітей раннього віку; усі необхідні ресурси: кадрові, 
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науково-методичні і матеріально-технічні. У рамках інноваційного освітнього 

проєкту всеукраїнського рівня створено обласну педагогічну студію «Педагогічні 

умови становлення і розвитку особистості на ранніх етапах онтогененезу», що 

дозволить ділитися власним досвідом роботи з педагогами закладів дошкільної освіти 

на обласному та всеукраїнському рівнях.  

Для здійснення системного підходу щодо забезпечення наступності в роботі 

дошкільної і початкової ланок освіти в контексті завдань Нової української школи з 

педагогами області проведено дидактико-педагогічні колоквіуми та методичні 

порадники: «Забезпечення процесу наступності дошкільного закладу – початкової 

школи в умовах реформування освіти», «Проблеми наступності дошкільної та 

початкової освіти: реалії та  перспективи». На 

допомогу педагогам методичною службою області 

розроблено методичні рекомендації «Забезпечення 

наступності закладу дошкільної освіти та початкової 

школи в умовах реформування освіти». 

Педагогічні працівники дошкільної освіти 

Сумської області активно долучилися до 

впровадження нового інтеграційного підходу – 

SТRЕАМ-освіта. У 45 закладах дошкільної освіти 

області впроваджується програма «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт». 

Матеріали Шосткинського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 1 

Шосткинської міської ради «LEGO-конструювання в просторі STREAM-освіти 

дошкільників» стали переможцями та отримали золоту медаль та диплом у Десятій 

міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2019» та Дев’ятій міжнародній 

виставці освіти за кордоном «World Edu» у номінації «STEM – навчання як освітній 

ресурс XXІ століття».  

З метою ознайомлення з досвідом роботи 

дошкільної освіти області щодо формування 

здоров’язбережувальної компетентності дитини 

дошкільного віку в листопаді 2019 року 

проведено Всеукраїнський науково-практичний 

семінар «Сучасні підходи до формування 

здоров’язбережувальної компетентності дитини 

дошкільного віку». 

У заході взяли участь спеціалісти 

департаментів освіти і науки обласних 

державних адміністрацій, методисти інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, які 

опікуються дошкільною освітою, з усіх куточків 

України. 

Своїм досвідом роботи щодо формування 

здоров’язбережувальної компетентності дитини 

дошкільного віку протягом двох днів ділилися 

Сумський дошкільний навчальний заклад (центр 

розвитку дитини) № 18 «Зірниця» Сумської міської ради, Сумський дошкільний 

навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» Сумської міської 

ради; Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 «Космічний» 



Підсумки розвитку освітянської галузі у 2019/2020 н.р. 

 

10 
 

м. Суми, Комунальна установа Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа I ступеня – дошкільний навчальний 

заклад № 34» Сумської міської ради, Комунальна установа Сумський навчально-

виховний комплекс – дошкільний навчальний заклад № 11 «Журавонька», м. Суми та 

Косівщинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Золота рибка» 

Косівщинської сільської ради Сумського району. 

Учасники заходу ознайомилися з авторською оздоровчо-корекційною методикою 

«Богатир» для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату  Юрія Коржа; 

методикою використання дзвонової музики як засобу оздоровлення особистості й 

зміцнення її духовних, фізичних сил «Музика дзвонів»; переглянули виставкові 

експозиції кращого досвіду роботи закладів дошкільної освіти Сумської області 

«Спорт, здоров’я, майбутнє», де ознайомилися з навчально-методичними надбаннями 

педагогів дошкільної освіти Сумщини: авторськими парціальними програмами 

фізкультурно-оздоровчого спрямування. 

Педагоги закладів дошкільної освіти продемонстрували досвід упровадження 

сучасних ігор та вправ спортивного характеру, зокрема: флорбол, футбол, черліденг, 

скелелазіння, корфбол, петанк, роуп-скіппінг, глайдинг. 

У 2019/2020 навчальному році педагогічні працівники закладів дошкільної освіти 

впроваджували  новітні програми: програма розвитку дитини від народження до 

шести/семи років «Я у Світі» – 234 заклади дошкільної освіти області; освітня 

програма «Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного віку – 11 закладів; 

парціальні освітні програми «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» (автори 

Гавриш Н.В., Пометун О.М.) – 38 закладів; парціальна програма з розвитку 

соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6 (7) років «Вчимося жити 

разом» – 17 закладів; програма розвитку дитини від 2 до 6 років «Безмежний світ гри 

з LEGO» – 31 заклад; програма «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт» –                

45 закладів. 

З 2019/2020 навчального року в закладах 

дошкільної освіти області розпочато використання 

інноваційної технології фізкультурно-оздоровчого 

спрямування  Аксьонової О.П.   «Школа розумного 

руху» – 25 закладів дошкільної освіти. 

У 2019/2020 навчальному році педагоги 

закладів дошкільної освіти області взяли активну 

участь у конкурсах всеукраїнського рівня: 

у конкурсі на кращий вебсайт закладу освіти у 

2020 році перемогу здобув Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку 

дитини) № 28 «Ювілейний» Сумської міської ради; 
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у конкурсі «Освітні технології – 2019» серед практиків переможцями стали: 

Казановська Г.І., інструктор з фізкультури, Лагода С.О., практичний психолог 

Комунальної організації (установа, заклад) «Шосткинський дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 1 «Дзвіночок» Шосткинської міської ради за представлені 

матеріали «Проганяємо страхи черепахи Ахи»; 

Шалда Н.В., вихователь-методист, Кузьміна Т.В., вихователь Комунальної 

організації (установа, заклад) «Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 1 «Дзвіночок» Шосткинської міської ради за представлені матеріали 

«Граємо радо – мороз не завада»; 

Ковальчук Л.І., завідувач, Павлюченко Т.М., вихователь-методист Сумського 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 «Ясочка» м. Суми за представлені 

матеріали «Прогулянка в природу – здоров’я й насолода»;  

Литвиненко О.Г., вихователь Білопільського дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) «Сонечко» Білопільської міської ради за представлені матеріали «У 

кожного своя оселя»; 

Якуба Я.В., інструктор з фізкультури Сумського дошкільного навчального 

закладу (центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради за 

представлені матеріали «Вирушаємо в похід, обійдемо увесь світ». 

На період карантину педагогічними працівниками закладів дошкільної освіти 

було забезпечено проведення онлайн-заходів із дітьми та їх батьками. 

Налагоджено можливість здобуття освіти дітьми,  спілкування з родинами 

вихованців та педагогами за допомогою дистанційних технологій (Skype-, Zoom-

платформи, спілкування в групах у Viber, WhatsApp, форуми, чати, вебсервіси, 

фейсбук, надсилання електронною поштою).  

Поповнено цифрові кейси інтерактивними іграми, вправами, аудіо-казками, 

казками-презентаціями, мультфільмами, літературними творами. 

Розроблено рекомендації щодо цікавої та змістовної організації дозвілля дитини 

дошкільного віку, поради, лайфхаки, алгоритми. 

Для методистів, які опікуються дошкільною освітою області, проведено онлайн-

заходи: обласний науково-практичний семінар «Сучасні підходи до формування 

здоров’язбережувальної компетентності дитини дошкільного віку», регіональний  

семінар-практикум «Особливості реалізації діяльнісного підходу у формуванні 

життєвої компетентності особистості дитини дошкільного віку за програмою 

«Впевнений старт», обласна педагогічна студія «Педагогічні умови становлення і 

розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу» (у рамках інноваційного 

освітнього проєкту всеукраїнського рівня). 
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ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 
 

Початкова освіта в контексті ідей Нової української школи 
 

Запровадження освітньої реформи Нова українська школа в області має позитивні 

досягнення і здобутки. Сумщина належить до лідерів, де результативно і предметно 

піклуються про створення нового освітнього середовища.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 № 283 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору 

Нової української школи» особливістю сучасного закладу є «організація такого 

освітнього середовища, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості 

дитини».   

У закладах загальної середньої освіти області проводиться робота щодо створення 

нового освітнього середовища для учнів початкових класів. З метою покращення 

матеріально-технічної бази у 2019/2020 навчальному році початкові класи 

забезпечено інтерактивними проєкторами на 90,4%, ноутбуками – 89%, 

багатофункціональними пристроями – 75%, ламінаторами – 41%, одномісними 

учнівськими комплектами меблів – 96% від потреби; середній показник забезпечення 

дидактичними матеріалами – 75%. Учнів початкових класів, які навчаються за 

Державним стандартом початкової освіти в умовах Нової української школи, на 100% 

забезпечено підручниками. 

Запорукою ефективного та цікавого освітнього процесу є створення школи, у якій 

хочеться вчитися, де здійснюється 

мотивація до навчання та розвитку, панує 

атмосфера взаємоповаги до учнів та 

вчителів. Новий освітній простір – чудовий 

шанс дати волю власній фантазії та 

створити такі освітні осередки, у яких буде 

зручно і дітям, і вчителям. 

У закладах загальної середньої освіти 

оснащено відповідними меблями сучасного 

дизайну осередки навчально-пізнавальної 

діяльності. Одномісні парти-трансформери 

можна розташовувати з урахуванням форм 

роботи, мети уроку та використанням аудиторної магнітно-крейдової стаціонарної та 

коркової дошки, фліп-чарту. 

Кожен день молодших школярів у Новій українській школі починається з 

ранкової зустрічі, під час якої вчителі початкових 

класів використовують стратегію навчання (веббінг); 

різноманітні вправи «Побажай щось приємне своєму 

однокласнику», «Зроби комплімент учню, який 

сидить поруч», «Назви рису характеру, що найбільше 

тобі подобається у твоєму сусідові»; інтерактивну 

дошку; цеглинки LEGO. 

У закладах загальної середньої освіти активно 

впроваджуються педагогічні технології навчання 
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читанню та письму «Щоденні 5» та «Щоденні 3», що націлює на толерантне 

ставлення учнів один до одного, повагу до ближнього, прийняття думки іншої 

людини, якщо ця думка не співпадає з особистою. В осередку відкриттів та новин 

діти працюють, рухаються, спілкуються, удосконалюють свої знання. Тим самим 

забезпечено впровадження заходів, спрямованих на формування гігієнічних навичок 

та засад здорового способу життя. 

Однією із технічних новинок Нової української школи є використання в 

освітньому процесі інтерактивної дошки. Досвід роботи з інтерактивною дошкою 

показує, що успішність учнів підвищується, мотивація до навчання збільшується. 

Процес формування ключових і предметних 

компетенцій стає ефективнішим. Учні стають 

активними учасниками освітнього процесу, з 

інтересом виконують завдання. 

Більшість учителів володіють необхідним 

рівнем професійної компетентності в умовах 

сучасного інформатизованого суспільства, адже у 

своїй роботі додатково використовують програмне 

забезпечення Teach Infinity Pro, Intech IWB, 

додатки із соціальної  мережі Інтернет та каналу 

YouTube, освітні портали super.urok-ua.com, novashkola.ua, онлайн-сервіс для 

створення інтерактивних вправ LearningApps.org. Перехід на дистанційне навчання, 

зумовлений пандемією, став випробуванням для всіх учасників освітнього процесу – 

освітян, учителів, учнів та їхніх батьків. Організувати якісне навчання з 

використанням цифрових технологій, комунікувати з учнями на відстані, надихати та 

мотивувати їх до навчання, допомагати батькам – 

це ті навички, якими тепер володіють учителі. 

Протягом карантину педагоги підвищували 

свій кваліфікаційний рівень на онлайн-курсах, а 

також знімали власні відеоуроки. Усе це дозволяє 

на високому рівні впроваджувати елементи 

дистанційної форми навчання в школі, що є 

необхідною умовою для досягнення сучасного 

рівня якості освіти. 

Усіх здобувачів освіти закладів загальної 

середньої освіти забезпечено ігровими наборами 

LEGO Six Bricks та LEGO Play Box. Заняття з LEGO урізноманітнюють та 

вдосконалюють освітній процес, роблять його цікавішим для дітей. Учителі 

проводять їх в ігровій формі, що створює атмосферу психологічного комфорту, без 

нервового напруження, позитивно впливає на якість засвоєння матеріалу здобувачами 

освіти. 

Для вивчення нової теми та предмета загалом у закладах загальної середньої 

освіти організовано змінні тематичні осередки. Так, у 

класах є дошки настрою, стіна слів, крісло автора, 

необхідні матеріали для ранкових зустрічей. Для 

співпраці з батьками створено куточки щоденних новин, 

де вони можуть ознайомлюватися з результатами 

роботи своїх дітей. Цікавим засобом здобувачів освіти є 
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«Стіна рішень», де діти можуть вирішувати одну і ту саму проблему різними 

способами, а під час обговорення прийняти правильне рішення. Учням подобається 

вести «Щоденник вражень», створювати лепбук, дотримуватися правил класу та 

виконувати рутини – необхідні й передбачувані щоденні задачі, які супроводжують 

освітній процес. 

Осередок дослідницько-пізнавальної діяльності учнів у закладах загальної 

середньої освіти представлено природничим куточком, у якому діти вирощують і 

спостерігають за ростом рослин. Під час проведення дослідів здобувачі освіти 

використовують ваги, мірний посуд, лупи, компаси, мікроскопи учнівські біологічні, 

набори мікропрепаратів «Ботаніка», математичні ваги, предметні муляжі тощо.  

Таким прикладом є довготривала дослідницька діяльність здобувачів початкової 

освіти Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 6 Глухівської міської 

ради під керівництвом учителя початкових класів Карпицької О.В. «Місто Цибулян». 

Діти вивчали ефективні умови проростання цибулинок, дізналися про їх користь і 

важливість для організму людини. Проєкт отримав схвалення редакції науково-

популярної газети «Колосочок» і був опублікований у номері № 13-16 (травень 2020). 

Дізнатися про те, як створювали своє «Містечко Цибулян» юні дослідники, можна 

переглянувши відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=lq-

bxHRoWbE&t=2s. 
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Ігровий осередок – місце для активного 

відпочинку та ігор – обладнано столом для 

ігор, килимом, на якому діти легко та 

комфортно можуть розміститись. Ігрову 

зону забезпечено настільними іграми, 

пазлами, конструкторами, розвиваючими 

іграми та інвентарем для проведення 

рухливих ігор, що сприяє зниженню 

психоемоційної напруги, допомагає 

встановити контакт педагога з учнями та 

дітей між собою. 

Реалізувати свій творчий потенціал діти 

мають можливість у художньо-творчому 

осередку. Його оснащено шафою для зберігання приладдя, змінною виставкою 

дитячих робіт, ляльковим театром, набором музичних інструментів. Для виставки 

робіт учителі використовують і фліп-чарт, що дає можливість щодня змінювати 

дитячі роботи. Матеріали розташовано таким чином, що учні мають до них легкий 

доступ.  

Так, учителі початкових класів закладів загальної середньої освіти                       

Охтирської та Буринської міських, Краснопільської селищної, Чернеччинської 

сільської об’єднаних територіальних громад використовують цікаве подання 

потижневого матеріалу, групову роботу, ігри та завдання розвивального характеру, 

диференційований підхід до кожного учня, що допомагає згуртувати дитячий 

колектив, сприяє розвитку навичок спілкування, логічного мислення молодших 

школярів, їхньої творчої уяви, самостійності. 

З метою формування читацької компетентності 

молодших школярів кожен клас закладів загальної 

середньої освіти має дитячу бібліотеку, де зібрано 

цікаві книжки, журнали, що відповідають віковим 

особливостям школярів. Увесь матеріал 

розташовано на відкритих полицях, стелажах для 

зручності користування. Здобувачі освіти мають 

можливість наповнити мінібібліотеку власними 

книжками, прочитаними на дозвіллі, тим самим 

поділитися здобутими враженнями і знаннями з 

однокласниками. Для заохочення дітей до читання 

вчителі початкових класів Ворожбянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Білопільської районної ради використовують прийом «Кинути все заради читання». 

Важливим в організації освітнього простору є робоче місце вчителя в 

навчальному приміщенні, що має бути гнучким. Сучасний учитель повинен мати в 

розпорядженні розвинений комплект меблів, що включає як персональний робочий 

простір, так і місце для роботи з учнями. Тому облаштування осередку вчителя 

організовано за допомогою зручного стола і стільця, шафи для дидактичного 

матеріалу, багатофункціонального пристрою, ламінатора і ноутбука та розміщено 

таким чином, що вчитель може спостерігати за дітьми у всіх зонах класу. 
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З метою покращення матеріально-технічної бази, осучаснення засобів навчання та 

обладнання, якими комплектуються навчальні кабінети початкової школи, 

підвищення рівня зацікавлення здобувачів початкової освіти в навчанні, реалізації 

вимог та досягнення обов’язкових результатів навчання відповідно до Державного 

стандарту початкової освіти вже третій рік поспіль традиційно у вересні проводиться 

обласний конкурс «Найкращий кабінет початкових класів». 

Перемогу в цьому конкурсі у вересні 2019 року здобула Комунальна установа 

Сумська  спеціалізована  школа  І  ступеня № 30  «Унікум»  Сумської  міської   ради  

(І місце); II місце посіла Анастасівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Роменської районної ради; III місце – 

Комунальний заклад Сумської обласної 

ради – Конотопська спеціальна школа. 

Лауреатами обласного конкурсу у 2019 

році стали Лебединська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів № 4 Лебединської 

міської ради, Заводська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Кириківської 

селищної ради Великописарівського 

району. 

Кабінети цих закладів відповідають 

вимогам Нової української школи, у них створено комфортне освітнє середовище, 

необхідні осередки для проведення уроків та позакласних заходів на сучасному рівні. 

Їх наповнюваність допомагає реалізовувати діяльнісний та інтегрований підходи в 

навчанні. Шкільні меблі відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та віковим 

особливостям здобувачів освіти. 

Партнерські взаємини між учнем, учителем та батьками є однією з ключових 

засад якісного реформування Нової української школи. З метою підвищення рівня 

професійних компетентностей щодо планування розвитку шкіл, розширення знань 

про методи навчання і виховання, формування навичок ефективної взаємодії з 

учнями, батьками, колегами, розвитку та саморозвитку педагогічної майстерності 

закладами загальної середньої освіти активно впроваджується педагогіка партнерства. 

Батьківські збори по-новому, тренінгові заняття, індивідуальні зустрічі, збори в 

режимі онлайн, спільні заходи учитель–учні–батьки проводять учителі початкових 

класів Середино-Будської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Середино-

Будської районної ради. У Вільшанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
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Вільшанської сільської ради 

Недригайлівського району організовують 

батьківські збори в рамках курсу «Культура 

добросусідства». 

Однією із ключових особистостей 

реформи є вчитель, його професійний 

розвиток. Для роботи в умовах Нової 

української школи у 2020 році підготовлено 

547 педагогічних працівників. 

Педагоги Сумщини були активними 

учасниками тренінгів The LEGO Foundation, 

де опановували ігрові методики навчання з 

LEGO. У межах програми Еразмус+ взяли участь у тренінгах з методик викладання 

STEAM-предметів. Активно працювали з дистанційними курсами на EdEra, які 

зараховуються як офіційне підвищення кваліфікації. Під час підготовки до кожного 

уроку використовували інтернет-ресурси, спеціальну літературу, тим самим здобули 

значні досягнення у своїй професійній діяльності. 

До Всеукраїнського педагогічного експерименту на тему 

«Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» 

(Smart Kids)» долучилися Комунальна установа Шосткинська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської 

ради, Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради, 

опорний заклад «Кролевецький ліцей № 3» Кролевецької міської 

ради. Завдяки експерименту діти вивчали предмети за допомогою 

мультимедійних ресурсів. Простота і доступність управління 

дозволяли їм самостійно працювати з програмою, анімовані 

персонажі і звуковий супровід допомагав 

краще запам’ятати новий матеріал. 

У грудні 2019 року вчитель початкових класів Баницького 

навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, дошкільний навчальний заклад «Барвінок» Глухівської 

районної  ради  Соколова Н.М.  здобула  перемогу  (І місце)  в  V 

щорічній онлайн-науково-освітній виставці «Інноваційні 

стратегії інформаційної освіти» у номінації «Онлайн-екскурсія». 

Здобувачі початкової освіти Дружбівського навчально-

виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад постійно залучаються до участі в 

інтернет-олімпіаді «Безпечний Інтернет» на платформі «На 

урок». 

Творчою групою вчителів початкових класів Роменської міської ради розроблено 

методичний посібник «STEM – освіта в початковій школі: впровадження та 

перспективи». Учителями початкових класів Конотопської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради підготовлено методичний посібник з 

використання методик Нової української школи з елементами STEM-освіти, 

педагогами Гаївської філії Хмелівського ліцею – методичний посібник «Ранкові 

зустрічі: на допомогу вчителю 1 класу Нової української школи». 
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У 2020 році розпочала роботу обласна 

творча група вчителів початкових класів, 

метою діяльності якої є формування 

професійної компетентності педагогічних 

працівників для впровадження 

інноваційних форм і методів навчання з 

метою забезпечення розвитку життєвих 

компетентностей особистості молодшого 

школяра. До групи долучилося 15 

учителів початкових класів Сумщини, які 

працюють над науково-методичною 

проблемою «Використання інноваційних 

форм і методів навчання для забезпечення розвитку життєвих компетентностей 

особистості школяра в початкових класах на сучасному етапі перебудови освіти».  

З метою розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників 

Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації в липні 

2020 року проведено 4 кущові онлайн-наради у форматі Zoom-конференції для 

керівників органів управління освітою, директорів закладів загальної середньої 

освіти. 

У 2020/2021 навчальному році 

завершується пілотне впровадження 

нового Державного стандарту 

початкової загальної середньої освіти» 

в 4 закладах загальної середньої освіти 

Сумської області: Краснопільська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Краснопільської селищної ради, 

Недригайлівська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів Недригайлівської 

селищної ради, Комунальний заклад 

Сумська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми, Шосткинська 

спеціалізована школа  І ступеня   № 13 Шосткинської міської ради. 

У 2020 році на закупівлю обладнання, інвентаря для фізкультурно-спортивних 

приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної літератури, зошитів 

з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь в 

зазначеному експерименті, було виділено кошти державної освітньої субвенції в сумі 

699,3 тис. гривень. 

Учасники пілотного експерименту за три роки навчання мають значні успіхи. 

Учні на достатньому та високому рівнях володіють усіма наскрізними уміннями із 

чинного Державного стандарту початкової освіти (читання з розумінням, уміння 

висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та системне мислення, 

творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, уміння 

конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, 

розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами). 

Учні пілотних класів показують кращі результати за уміннями: співпраця, 

ухвалення рішень, розв’язання проблемних завдань, обґрунтування власної позиції, 

ініціативність, творчість. 
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Водночас учителі приймають пропозиції та ідеї від молодших школярів, 

слухають, підтримують, спонукають до самостійного пошуку, ставлять відкриті 

запитання, надають роз’яснення. 

Учасники експерименту діляться досвідом із колегами про діяльнісний підхід, 

формувальне оцінювання (коли оцінюють поступ кожної дитини, а не відповідність 

ідеалу, не порівнюючи одне з одним). Діти спільно з учителем виробляють правила 

поведінки. Так, учителем Комунального закладу Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 27 м. Суми Ягупою І.Д. розроблено навчально-методичні посібники, де 

вміщено інтегровані уроки з курсу «Я досліджую світ» у 3 класі, які надруковано у 

видавничій групі «Основа». 

Зазначені заклади загальної середньої освіти, що впроваджують Державний 

стандарт початкової освіти, їхні вчителі, заступники директорів та директори – це 

агенти змін, які є опорою для реформи, через їх досвід розповсюджуються фахові 

знання про наступні зміни. 

 

 

Опорна школа – «головна» школа громади 
 

Для забезпечення права громадян на доступність та якість повної загальної 

середньої освіти в Сумській області функціонує 408 закладів загальної середньої 

освіти з учнівським контингентом 97 542 особи (у 2018/2019 навчальному році – 432 

заклади, 96 078 учнів). Із загальної кількості закладів освіти 14 шкіл І ступеня, 83 

школи І-ІІ ступенів, 310 шкіл І-ІІІ, ІІ-ІІІ ступенів та 1 санаторій-профілакторій 

«Шосткинський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій», у тому числі 13 

гімназій, 9 ліцеїв (2 з посиленою військово-фізичною підготовкою, 1 спортивного 

профілю), 3 вечірні та 12 спеціальних закладів загальної середньої освіти, 162 

навчально-виховні комплекси «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад». 

 

Кількість закладів загальної середньої освіти 

 
Протягом 2019/2020 навчального року мережу закладів загальної середньої освіти 

скорочено на 14 одиниць: припинено діяльність шляхом ліквідації 7 закладів 

загальної середньої освіти: Лебединської загальноосвітньої  вечірньої (змінної) школи 
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ІІ-ІІІ ступенів Лебединської міської ради, Дяківської  загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів  Дяківської сільської ради Буринського району, Краснопільської вечірньої 

(змінної) школи Краснопільської районної ради, Голінської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів та Ведмежівської гімназії Роменської районної ради, Русанівського 

навчально-виховного комплексу: Русанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

Русанівський дошкільний навчальний заклад Липоводолинської селищної ради та 

Кренидівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад» Зноб-Новгородської селищної ради Середино-

Будського району; реорганізовано шляхом приєднання Комунальну установу Сумська 

вечірня (змінна) школа Сумської міської ради; реорганізовано у філії опорних шкіл 6 

закладів загальної середньої освіти в Охтирській міській, Грунській та Комишанській 

сільських,  Миколаївській Білопільського району селищній (по 1), Дубов’язівській 

селищній (2) об’єднаних територіальних громадах.  

Прийнято рішення про утворення 2 філій опорних закладів: Кальченківської філії 

Ворожбянського закладу загальної середньої освіти № 3 Білопільської районної ради 

та Добрянської філії Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені 

Героя Радянського Союзу І.М. Середи Великописарівської районної ради. 

В області проблемним 

залишається питання наявності 

малочисельних шкіл, що 

призводить до високого 

показника вартості утримання 

одного учня. Завантаженість 

закладів загальної середньої 

освіти становить 51,2%. У 

2019/2020 навчальному році в 

області функціонувало 116 

малочисельних та малокомплектних шкіл (28,4% від загальної кількості закладів 

загальної середньої освіти, що на 4% менше, ніж у 2018/2019 навчальному році). 

Вартість утримання одного учня перевищує в окремих закладах нормативні 

показники в 3-4 рази. Фактична середня вартість утримання одного учня по області у 

2019 році – 21,1 тис. гривень (2018 рік – 22,5 тис. гривень). 

Пріоритетним завданням освітян є підвищення якості освітніх послуг та 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів, у тому числі сільської 

місцевості; створення умов для розвитку здібностей учнів з особливими освітніми 

потребами; ефективне використання матеріальних, фінансових, кадрових ресурсів 

області. 

Своєрідним механізмом для подолання розриву між якістю освіти в містах і 

сільській місцевості виступає опорний заклад загальної середньої освіти, що є 

осередком єдиного освітнього простору, має сучасний рівень матеріально-технічного 

й кадрового забезпечення, забезпечує допрофільну підготовку та профільне навчання 

незалежно від місця проживання здобувачів освіти, має зручне розташування для 

довезення дітей з інших населених пунктів.  

В області створено та функціонує 54 опорні заклади освіти (2016 рік –  5 закладів, 

2017 рік – 15 закладів, 2018 рік – 24 заклади, 2019 рік –  6 закладів, 2020 рік – 4 

заклади), у яких здобувають освіту 18 469 учнів. В об’єднаних територіальних 

громадах функціонує 31 опорний заклад освіти, у них – 11 609 учнів. 
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Протягом 2019/2020 навчального року створено 7 опорних шкіл у  

Білопільському, Буринському, Сумському, Ямпільському районах, Білопільській та 

Охтирській міських, Комишанській сільській об’єднаних територіальних громадах 

(по 1).  

Опорні заклади налічують 59 філій із 2 298 учнями, 38 із яких – в об’єднаних 

територіальних громадах з кількістю 1 668 учнів. 

 

 

Кількість опорних закладів 

 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

5

20

44 50
54

 
 

Організовано підвозяться на навчання до опорних закладів загальної середньої 

освіти із 217 населених пунктів 3 457 учнів, в об’єднаних територіальних громадах – 

2 248 учнів. Для підвезення залучено 90 шкільних автобусів, в об’єднаних 

територіальних громадах – 56. 

З урахуванням освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів в опорних закладах 

загальної середньої освіти створюються належні умови для навчання 

старшокласників відповідно до їхнього 

професійного самовизначення, з урахуванням 

кадрового потенціалу та матеріально-технічної 

бази закладів. У 50 опорних школах уведено один 

або декілька профільних предметів. Профільним 

навчанням охоплено 1 587 учнів 10-11 класів, із 

них 535 осіб – учні сільської місцевості. 

Перевага надається таким профільним 

предметам як українська мова, українська 

література, історія України, математика, 

біологія та екологія, іноземна мова, технології, 

інформатика,  фізика та астрономія, захист 

України. 

Не вирішено питання щодо організації 

профільного навчання в опорних закладах 

Конотопського та Шосткинського районів, 

Коровинської сільської та Дубов’язівської  

селищної об’єднаних територіальних громад. 
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З метою покращення матеріально-технічного та 

навчально-методичного забезпечення опорних закладів 

загальної середньої освіти, створення умов для рівного 

доступу до якісної освіти, підготовки 

конкурентоспроможного випускника сучасної школи, на 

виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації від 23.01.2019 № 37-ОД 

«Про затвердження Положення про проведення обласного 

конкурсу «На кращий опорний заклад загальної середньої 

освіти» другий рік поспіль проводиться обласний конкурс 

«На кращий опорний заклад загальної середньої освіти». У 2020 році в конкурсі взяли 

участь 20 опорних закладів загальної середньої освіти області. Переможцями ІІ 

(заочного) етапу конкурсу визначено опорні школи: Бочечківський навчально-

виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Бочечківської сільської ради Конотопського району; Буринську 

спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів № 1 імені В.М. Кравченка Буринської міської 

ради; Косівщинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Лесі 

Українки Сумської районної ради; Липоводолинську спеціалізовану школу      І-ІІІ 

ступенів Липоводолинської селищної ради; Степанівську загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів Степанівської селищної ради Сумського району; Чернеччинську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М.В. Пилипенка 

(опорний заклад освіти) Чернеччинської сільської ради Охтирського району. 

Зазначені заклади є прикладом  системного підходу до організації діяльності 

опорного закладу щодо створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти. 

Так, до Бочечківськго навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Бочечківської сільської ради 

Конотопського району підвозяться трьома 

шкільними автобусами 129 учнів та 31 вихованець 

дошкільного відділення. У закладі відповідно до 

нормативів обладнано кабінети фізики та хімії, 

біології та екології, географії та історії, медіатеку, 

ресурсну та спортивну кімнати. Навчальні кабінети 

облаштовано інтерактивними комплексами, 

комп’ютерною технікою, програмними засобами 

навчання, необхідною оргтехнікою. Кабінет біології 

та екології обладнано інтерактивною пересувною панеллю, де встановлено програму 

«MozaBook», що дає можливість використовувати 3D моделі будь-якого органу 

рослин, тварин і людей. У закладі організовано допрофільну підготовку та профільне 

навчання за природничо-математичним та філологічним напрямками. Заклад має 

доступ до високошвидкісного Інтернету, наявна мережа Wi-Fi з безпечним доступом.  

У Буринській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 1 імені               

В.М. Кравченка Буринської міської ради організовано профільне навчання за 

природничо-математичним (біологія та екологія) та філологічним (українська мова) 

напрямками. Здійснюється допрофільне навчання з біології, англійської мови, 

української мови та літератури. Упроваджується 12 курсів за вибором. Із 2018 року в 

закладі працює волонтер Корпусу Миру Росс Гастін за проєктом «Викладання 
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англійської мови як іноземної». Волонтера та українських учителів  залучено до 

процесу планування та викладання матеріалу на уроці. У позаурочний час Росс веде 

«English club» для учнів та вчителів. Як результат, учні закладу три роки поспіль є 

переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, хімії, 

інформаційних технологій, у 2019/2020 навчальному році – з англійської мови. 

У Косівщинському закладі загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Лесі 

Українки Сумської районної ради 

здійснюється впровадження профільного 

навчання природничо-математичного 

спрямування та української філології, 

уведено курси за вибором  і факультативи 

фізико-математичного, природничого, 

суспільно-гуманітарного, інформаційно-

технологічного напрямів. На базі закладу 

діє дитяча школа мистецтв, дитяча юнацько-спортивна школа, інклюзивно-ресурсний 

центр. Позашкільною освітою охоплено 85% учнів закладу. 

        Степанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Степанівської селищної 

ради Сумського району – приклад співпраці учнів та вчителів із визначення учнями 

професійного напрямку. У школі впроваджується профільне навчання з іноземної 

філології, історії, здійснюється допрофільна підготовка за гуманітарним напрямком, 

упроваджується    10 курсів за вибором. Учні школи спільно з педагогами беруть 

активну участь у роботі міжнародних науково-практичних конференцій, є авторами і 

співавторами наукових статей, дослідницьких робіт.  

Липоводолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Липоводолинської селищної 

ради бере активну участь у різноманітних проєктах, програмах: GoCamp, «Програма 

обміну майбутніх лідерів» (FLEX). З метою 

пропагування серед школярів, батьків та 

вчителів дбайливого ставлення до 

енергоресурсів, формування особистої 

відповідальності за тепло та комфорт у своїх 

помешканнях, виховання свідомого екологічно 

орієнтованого споживача житлово-комунальних 

послуг учні 8 класів у 2019/2020 навчальному 

році взяли участь у проєкті «Енергоефективні школи: нова генерація». 

У Чернеччинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського 

Союзу М.В. Пилипенка (опорний заклад освіти) Чернеччинської сільської ради 

Охтирського району значну увагу приділено оновленню матеріально-технічної бази. З 

початку впровадження Концепції Нової української школи в закладі повністю 

переоснащено кабінети початкових класів, укомплектовано відповідно до 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України кабінети фізики, хімії, 

біології. Кабінети фізики та хімії оснащено мультимедійними комплексами, 

програмним забезпеченням «Віртуальна хімічна лабораторія», «Шкільний хімічний 

експеримент. Медіапосібник для вчителів та учнів», «Електронний конструктор 

уроку». Поповнено матеріально-технічну базу кабінетів географії, математики, 

української мови та літератури. Для занять фізичною культурою на подвір’ї школи 

збудовано футбольне поле зі штучним покриттям, установлено 8 вуличних 
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тренажерів. У 2019/2020 навчальному році проведено заміну меблів у навчальних 

кабінетах, вхідних дверей та вікон на пластикові, утеплено фасадну частину будівлі 

школи, оновлено технологічне обладнання на харчоблоці та меблі в шкільній їдальні. 

 Для створення сучасного освітнього середовища в опорних закладах загальної 

середньої освіти області у 2019/2020 навчальному році для 134 кабінетів природничо-

математичного циклу 35 опорних шкіл (30 – фізики, 18 – хімії, 34 – біології, 25 – 

географії, 22 – математики) придбано мультимедійне та навчально-методичне 

обладнання.  

На облаштування сучасним обладнанням використано 2 473,3 тис. гривень, у тому 

числі 1 788,3 тис. гривень – кошти освітньої субвенції, 685 тис. гривень – кошти 

місцевих бюджетів та інші кошти, не заборонені законодавством. 

Для модернізації матеріально-технічної бази опорних закладів загальної середньої 

освіти на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 27 опорних закладів 

області у 2020 році передбачено 7 409,4 тис. гривень освітньої субвенції (на умовах 

співфінансування), на оснащення обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-

лабораторій 21 опорного закладу області – 8 119,4 тис. гривень освітньої субвенції; 

для закупівлі 8 автобусів для  опорних закладів області – 8 020 тис. гривень освітньої 

субвенції. 

З метою осучаснення освітнього середовища, розвитку єдиного інформаційного 

простору в закладах освіти  створюються медіатеки.  

Протягом 2019/2020 навчального року проведено роботи зі створення медійного 

простору у 23 опорних закладах освіти області, продовжується робота з 

переобладнання шкільних бібліотек у медіатеки в 6 опорних закладах (Буринський 

район, Чернеччинська сільська об’єднана територіальна громада (по 2), Кролевецький 

район, Новослобідська сільська об’єднана територіальна громада (по 1).  

Упровадження інформаційних технологій вносить конструктивні зміни в освітній 

процес, створює сприятливі умови для творчої активності й самостійності, розширює 

знання учнів і виховує в них навички поводження з інформаційними джерелами, а 

також підвищує професійну майстерність педагогів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підсумки розвитку освітянської галузі у 2019/2020 н.р. 

 

25 
 

 

Організація та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання – 2020 
 

Протягом останніх чотирьох років Сумська область посідає одне з провідних 

місць в Україні за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. 

Зокрема, у 2019 році за показником середнього балу зовнішнього незалежного 

оцінювання Сумська область у загальному рейтингу областей посіла четверте місце. 

Результати випускників закладів загальної середньої освіти, які брали участь у 

ЗНО-2019, за відсотком тих, хто не подолав пороговий бал «склав/не склав», – кращі 

за середній показник по Україні. 

За критерієм «160 балів і вище» результати області майже з усіх предметів вище 

середнього показника по Україні. 

З метою збереження цих позитивних показників у Сумській області підготовка до 

ЗНО-2020 розпочалася у 2019 році. 

У вересні 2019 року затверджено план 

спільних дій Харківського регіонального центру 

оцінювання якості освіти та Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації щодо співробітництва у 2019/2020 

навчальному році.  

Комунальним закладом Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти для 

вчителів проведено методичні порадники з 

предметів, визначених для складання ЗНО, а 

також проаналізовано організаційно-методичні аспекти проведення тестування у 2020 

році. Педагогів ознайомлено із загальними характеристиками сертифікаційних робіт, 

критеріями оцінювання завдань. Відбулися практичні заняття-тренінги з 

розв’язування завдань у формі тестів. За результатами порадників учителям надано 

методичні рекомендації з підготовки учнів до складання зовнішнього незалежного 

оцінювання.  

Організаційно-методичні питання щодо 

проведення ЗНО-2020 розглянуто на нарадах 

керівників місцевих органів управління освітою, 

закладів освіти, відповідальних за проведення 

ЗНО в округах тестування. 

З метою поповнення банку тестових завдань 

Українського центру оцінювання якості освіти 

якісними сертифікаційними роботами з 

предметів, визначених для складання ЗНО, 19-26 

листопада 2019 року було проведено 841 

апробаційне тестування із 9 навчальних дисциплін. 

До апробації залучено 536 учнів, студентів закладів загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти. 
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У період із 3 до 24 січня 2020 року на сайті Харківського регіонального центру 

оцінювання якості освіти для проходження пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання в області на українську мову і літературу зареєстровано 4 603 учасники (у 

2019 році – 4 236), на інші предмети – 30876 (у 2019 році – 3 401).  

Зважаючи на епідемічну ситуацію щодо поширення на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, рішенням уряду (постанова Кабінету Міністрів 

України від 12 червня 2020 р. № 480) внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів 

України від 20 травня 2020 р. № 393, підпунктом 1 пункту 4 якої було заборонено 

проводити пробне зовнішнє незалежне оцінювання в закладах освіти 15 та 17 червня 

2020 року. Учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання мали 

можливість пройти його дистанційно. Українським та Харківським регіональним 

центрами оцінювання якості освіти забезпечено можливість ознайомлення з 

тестовими завданнями та визначення результатів пробного тестування. 

Отримали тестові зошити на пунктах пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і літератури 877 осіб, з інших предметів –  

751 особа. 

За даними Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, у 

Сумській області на основну  сесію ЗНО зареєструвалися 9 646 осіб, що на   423 

більше порівняно із 2019 роком. Це 4 733 випускники закладів загальної середньої 

освіти (у 2019 році їх зареєстровано 4 388 осіб); 1 418 учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти (2019 рік – 1 521); 2 267 студентів закладів фахової 

передвищої освіти (2019 рік – 2 448) та 1 228 випускників минулих років (2019 рік – 

866). 

 

№ 

з/п 
Предмет Зареєструвалися Узяли участь % 

1 
Українська мова і 

література 
9 646 7 072 73,3 

2 Історія України 6 821 4 484 65,7 

3 Математика 5 151 4 279 83,1 

4 Біологія 3 768 2 323 61,6 

5 Географія 3 199 2 352 73,5 

6 Англійська мова 2 376 2 083 87,7 

7 Фізика 887 709 79,9 
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8 Хімія 335 239 71,3 

9 Іноземні мови 53 38 71,7 

 

В області діяли 6 пунктів реєстрації на базі закладів вищої освіти: Сумського 

державного університету (корпус 1, корпус 2), Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка, Шосткинського інституту Сумського державного 

університету, Глухівського агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака Сумського 

національного аграрного університету, комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти.  

Пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році було 

створено на базі закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-

технічної) та вищої освіти, розташованих у містах Глухів, Конотоп, Охтирка, Ромни, 

Суми, Шостка. 

Для проходження зовнішнього незалежного оцінювання було організовано роботу 

46 пунктів.  

Для забезпечення роботи пунктів проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання залучено 2 058 педагогічних та науково-педагогічних працівників 

Сумської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря України від 

21.05.2020 № 24 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, 

єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19)» на пунктах 

тестування створено безпечні умови проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання.  
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Визначено маршрути руху учасників зовнішнього незалежного оцінювання з 

метою забезпечення найменшого контакту.   

Допуск до пунктів тестування відбувався згідно з графіком, місця розсадки 

учасників визначено з дотриманням їх дистанції не менше ніж 1,2 метра.  

Медичними працівниками на пунктах тестування проведено вимірювання 

температури учасників зовнішнього незалежного оцінювання та персоналу пунктів 

тестування, здійснено оцінку наявності ознак респіраторних захворювань. 

Усі пункти тестування в достатній кількості було забезпечено засобами 

індивідуального захисту та дезінфекції, необхідними для проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Здійснено дезінфекцію аудиторій напередодні зовнішнього незалежного 

оцінювання та після його завершення. 

Скласти зовнішнє незалежне оцінювання мали можливість 13 осіб з особливими 

освітніми потребами. Для таких осіб створено особливі (спеціальні) умови на пунктах 

проведення ЗНО. Це учасники, які потребували періодичного здійснення 

індивідуальних медичних процедур; глухі та особи з порушенням слуху; особи з 

порушенням зору; особи з порушенням опорно-рухового апарату; особи, яким 

установлено електрокардіостимулятор чи інший електронний пристрій. 

За підсумками зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року  

8 учасників із Сумської області отримали найвищий бал – 200 (у 2019 році                

200 балів отримали 3 учасники ЗНО). 

Це учні 11 класів таких закладів загальної середньої освіти: 

Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міської 

 ради – 2 учні з математики, 1 – із фізики; 

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені 

Максима Савченка Сумської міської ради – 1 учень з математики; 

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 імені 

В.Стрельченка м. Суми – 1 учениця з математики; 

Глухівська  загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів  № 3 Глухівської міської ради – 

1 учень з математики; 

Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської міської ради 

– 1 учень з історії України; 

Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

 № 27, м. Суми – 1 учениця з біології. 

Забезпечено організоване підвезення шкільними автобусами та іншими видами 

транспорту учнів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) 

освіти та студентів закладів фахової передвищої освіти, які складали державну 

підсумкову атестацію у формі ЗНО, за визначеним маршрутом. 
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№ з/п Предмет 
Кількість учнів, студентів, які були 

підвезені шкільними автобусами 

1 Українська мова і література 1 465 

2 Історія України 1 156 

3 Математика 1 065 

4 Біологія 773 

5 Географія 664 

6 Англійська мова 449 

7 Фізика 222 

8 Хімія 56 

9 Іноземні мови 8 

 

Єдиний вступний іспит з іноземної  мови на другий (магістерський) рівень вищої 

освіти за технологією зовнішнього незалежного оцінювання проведено 1 липня 2020 

року на базі 6 пунктів тестування в м. Суми. Усього для проходження вступного 

іспиту з іноземної мови зареєструвалося 2 253 особи, пройшли ЗНО 1 875 учасників 

(83% від загальної кількості зареєстрованих).  

Єдине фахове вступне випробування з права та загальних правничих 

компетентностей відбулося 3 липня 2020 року на базі 2 пунктів тестування в м. Суми. 

Усього для проходження єдиного фахового вступного випробування зареєструвалися 

380 осіб, узяли участь 340 (89% від загальної кількості зареєстрованих). 

Для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, яку було 

проведено з 28 липня до 7 серпня, зареєструвалося 104 учасники із Сумської області. 

Це особи, які не зареєструвалися для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання під час основного періоду реєстрації через карантинні заходи, та ті, які не 

з’явилися на основну сесію через поважні причини. Додаткову сесію з математики, 

української мови і літератури, англійської мови, біології, історії України, географії 

було проведено на базі Сумського національного аграрного університету; для осіб, які 

зареєструвалися на фізику, хімію, французьку, іспанську, німецьку мови – на базі 

Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. 
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Упровадження в освітній процес 

інформаційно-комунікаційних технологій 

 

 Одним із найважливіших напрямків розвитку інформатизації освіти є нові 

комп’ютерні технології. Інтерактивність, інтенсифікація освітнього процесу 

навчання, зворотний зв’язок – помітні переваги цих технологій, що зумовили 

необхідність їх застосування в різних галузях людської діяльності, насамперед у тих, 

які пов’язані з освітою та професійною підготовкою. Від  рівня інформаційно-

технологічного розвитку закладів загальної середньої освіти значною мірою залежить 

доступ учнів до якісної освіти, а значить, їх подальше професійне самовизначення та 

життєвий успіх. 

Завдяки використанню інформаційно-комп’ютерних технологій  навчальне 

середовище докорінно змінилося. Воно стало наповнене відео, звуком, анімацією. Усе 

це здійснює значний вплив на емоційну сферу учня, сприяючи підвищенню 

пізнавальної активності, інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації 

навчальної діяльності. 

Використання комп’ютерних програм, електронних засобів значно підвищує 

якість навчання, забезпечує створення сприятливих умов для виявлення і розвитку 

здібностей учнів, задоволення їх інтересів та потреб, розвитку навчально-пізнавальної 

активності та творчої самостійності. 

Застосування комп’ютерних технологій дозволяє вчителю економити час і 

максимально ефективно вирішувати повсякденні справи і обов’язки як фахівця: 

готуватися до уроків, батьківських зборів, виховних годин, виступів на педрадах, 

семінарах, засіданнях методичних об’єднань, оформлювати документацію. В 

оперативному режимі відслідковуються результати навчальної діяльності учнів; 

налагоджено спілкування з батьками, обмін досвідом роботи та власними 

методичними надбаннями з колегами. 

В області забезпечується впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

в освітній процес, окреслено перспективи та шляхи розвитку інноваційного 

освітнього простору.  

Одним із сучасних напрямів інноваційної діяльності закладів освіти є 

впровадження технологій STEM-освіти, що сприяє в реалізації інтегрованого, 

міждисциплінарного і проєктного підходів до навчання; формуванню ключових 

компетентностей особистості. Саме тому Міністерство освіти і науки України 

оголосило розвиток STEM-освіти одним із основних пріоритетів. 

У 2019/2020 навчальному році різні напрями STEM-програми реалізовуються в 

178 закладах загальної середньої освіти області: інтегровані, міжпредметні навчальні 

програми – у 58, напрям робототехніки та інженерних розробок – у 20, технології 

вебдизайну – у 24, легоконструювання – у 87, 3D-моделювання – у 9, напрям STEM-
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програми винахідництво – у 7. У 45 закладах упроваджується програма «STREAM-

освіти або стежинки у Всесвіт». 

 У дев’яти закладах загальної середньої освіти м. Ромни впроваджено 

технологію навчання «Вчимося жити разом». У Роменській загальноосвітній школі І-

ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради забезпечено реалізацію проєкту «Дівчата-

STEM». 

У 2019/2020 навчальному році в закладах загальної середньої освіти проведено 

заходи з безпечного використання Інтернету: тренінги «Медіаграмотність учасників 

освітнього процесу: форми та методи» (5-11 класи), бесіди «Безпечне використання 

Інтернету дітьми різного віку» (9-11 класи), виховні години з переглядом освітнього 

серіалу «Про кібербулінг для підлітків» на платформі «Дія. Цифрова освіта» (2-11 

класи), Дні безпечного Інтернету (2-11 класи), позакласні заходи «Подорож до країни 

Онландії» (3-4 класи), анкетування «Чи вмієте ви спілкуватися?» (7-11 класи), 

інформаційні галереї «Цікаві факти про Інтернет» (5-11 класи), виховні години з 

елементами тренінгу «Нікнейм» в інтернет спілкуванні» (7-11 класи). 

У 2019/2020 навчальному році заклади загальної середньої освіти взяли участь в 4 

експериментах Всеукраїнського рівня: «Варіативні моделі комп’ютерно-

орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в 

загальноосвітньому навчальному закладі» (міста Конотоп, Шостка), «Технологія 

навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)» (міста Суми, Конотоп, 

Ромни, Шостка), «Науково-методичні засади створення та функціонування 

Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-

центр)» (м. Суми), «Електронний підручник для загальної середньої освіти» (E-book 

for secondary education (EBSE))  (міста Суми, Конотоп, Ромни). 

Закладами загальної середньої освіти Лебединської, Тростянецької, Сумської, 

Конотопської, Роменської міських рад впроваджується програмне забезпечення 

електронної платформи «Моя школа».  

Перевагами для учнів став доступ до свого розкладу, інформації про оцінки з усіх 

предметів та позицію рейтингу успішності, до електронної бібліотеки, можливість 

отримувати домашні завдання з візуальними матеріалами, відвідувати онлайн-уроки 

вчителя; для батьків – контроль відвідуваності та успішності дитини, автоматичні 

сповіщення в разі пропуску занять, оперативне отримання інформації про збори, 

зміни в розкладі, зворотній зв’язок з учителями; для педагогів – автоматичне 

формування звітів, складання навчальних планів, статистика успішності учнів, 

контроль свого розкладу занять, заповнення журналу онлайн, задавання домашніх 

завдань (онлайн-презентації, уроки), організація батьківських зборів, екскурсій та 

іншої позашкільної діяльності, спілкування з батьками, організація форумів та 

дискусій. 

Використання програмного забезпечення дало можливість ефективно працювати 

закладам в умовах дистанційного навчання під час карантину. 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/cyberbullying
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Через епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні у 2020 році, для 

ефективної організації освітнього процесу в закладах освіти області активно 

використовувалися форми дистанційного навчання при проведенні занять через 

мережу Інтернет, участь в інтернет-проєктах, конкурсах, отриманні роз’яснень та 

консультацій. 

Дистанційне навчання в закладах освіти здійснювалося через такі форми: 

самостійна робота; навчальні заняття; контрольні роботи. Основними видами 

навчальних занять  за дистанційною формою навчання були лекція, семінар, урок, 

консультація. 

З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх 

програм педагогами використовувалися  інструменти онлайн-спілкування та 

електронні ресурси й вебсервіси в синхронному та асинхронному режимі,  

вебресурси, розроблені педагогами, проводилися індивідуальні консультації та 

самостійне опрацьовування навчального матеріалу. 

З метою ефективного впровадження системи дистанційного навчання було 

передбачено форми зворотного зв’язку (контролю) зі здобувачами освіти та їх 

батьками. 

Ефективно використовувалися можливості сайтів закладів освіти через створення 

на них вкладок «Дистанційне навчання» з розміщенням інформаційних матеріалів та 

посилань на додаткові ресурси (відео, завдання, тести) та корисні ресурси для 

самоосвіти. 

Педагогами та учнями в умовах дистанційного навчання створювалися закриті 

групи в соціальних мережах (Вайбер/Телеграм/Фейсбук/Інстаграм) за визначеними 

спільно з батьками, педагогами й здобувачами освіти принципами організації груп та 

правилами спілкування, навчання, тестування. Використовувалися інструменти 

спілкування відповідно до наявного системотехнічного забезпечення (електронна 

пошта, форум, чат, відеоконференція, блог тощо). Активно впроваджувалася практика 

проведення уроків через Skype; підготовка завдань на самостійне опрацювання через 

платформи Kahoot, Quzizz, IDroo, Miro, використовувалися безкоштовний сервіс 

Google Classroom та/або безкоштовна, відкрита система дистанційного навчання 

Moodle. Безкоштовний доступ до всіх матеріалів для 5-9 класів здійснювався через 

можливості платформи GIOS (математика). 

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів у закладах 

загальної середньої освіти  області здійснювалося за допомогою проведення навчання 

засобами Microsoft Teams, опитування «Реалізація технології дистанційного 

навчання» щодо використання хмарного сервісу Teams (Offisse 365), інтернет-

ресурсів, порталів «На урок», «Мій клас», Pasch.net, deutsche Welle, Deutsch-online, 

Wiki-dsd, classtime, virtuLab, Liveworksheets, dystosvita.gnomio.com,  pidruchnyk.online; 

каналу YouTube;  сервісів Padlet. LearningApps.org; групи у Фейсбук; тестувальних 

платформ «Online Test Pad», http://www.master-test.net/uk, https://naurok.com.ua/test, 
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https://onlinetestpad.com/ua/testview; соціальних мереж Twitter, Facebook, Instagram, 

месенджерів  – Viber, Messenger; Office 365 та електронної пошти.  

З метою підготовки до ЗНО-2020 учні 11 класів мали можливість отримати 

індивідуальні консультації, самостійну підготовку на веб-ресурсах Українського 

центру оцінювання якості освіти (http://testportal.gov.ua/,  iLearn (школярі) 

https://ilearn.org.ua/,  https://studway.com.ua/ilearn/). 

Дистанційне навчання в умовах карантину надало певний досвід як для учнів, так 

і для вчителів. 

За результатами моніторингового дослідження, проведеного комунальним 

закладом Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 75% 

педагогів під час карантину проводили навчання із застосуванням інформаційно-

комунікативних технологій (передача відео, аудіо, графічної, текстової інформації); 

надавали консультації щодо опрацювання підручників через засоби мобільного 

зв’язку (71%); інформували учнів про необхідність перегляду телеуроків (70%). 

Зустрічалися з учнями в режимі реального часу лише 21% респондентів. 

 

                        
Педагоги переважно використовували такі форми онлайн-комунікації як чати в 

соціальних мережах, месенджерах (79%) та електронну пошту (66%). У середовищі 

Classroom спілкувались 44% опитаних, у режимі відеоконференції – 28%; власний 

блог використовували 13%.  

 

Форми онлайн-комунікацій, що використовували педагоги 

(у відсотках) 
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Популярними сервісами для онлайн-спілкування були: Facebook (55%), Zoom 

(42%), Viber (37%), Skype (34%). Інші сервіси дистанційних технологій 

використовувала незначна кількість опитаних.  

 

 
 

Додатково педагоги використовували такі інструменти дистанційного навчання як 

платформи Coogle Classroom, AREMA, Class dojo, PadLet, освітня система HUMAN. 

На думку педагогів, найбільш доцільно розміщувати навчальну інформацію для 

учнів на сайтах закладів загальної середньої освіти (65%) та в месенджерах (64%). 

Разом із цим практикувалося надсилання завдань електронною поштою (33%), 

розміщення на Coogle-диску (26%), на власному вебсайті (19%). Декілька 

респондентів зазначили, що має бути єдина освітня платформа для дистанційного 

навчання. 

            
 

Для контролю та оцінювання учнів педагоги використовували такі сервіси як «На 

урок» (70% відповідей), Coogle-форму  (41%),  Learning (29%),  Classtime (10%), 
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TestPad (9%), «Всеосвіта» (8%). Педагоги також називали такі сервіси як Kahoоt, 

Smart Kids, Office 365, E-schools info. 

 

Сервіси для оцінювання учнів 

(у відсотках) 

 
Під час дистанційного навчання в умовах карантину педагоги зіткнулися з такими 

труднощами: нестача «живого» спілкування з учнями (84% відповідей), відсутність 

чи застарілість комп’ютерного обладнання в учителів та учнів (71%), низька якість 

інтернет-підключення (62%), недостатній рівень ІТК-компетенцій у вчителів (27%), 

відсутність єдиної інтернет-платформи для спрощення комунікації (19%).  

Педагоги закладів загальної середньої освіти зацікавлені в підвищенні свого 

фахового рівня та оволодінні інструментарієм дистанційного навчання, а саме: 

роботою інтерактивних сервісів миттєвого опитування, створення відеоуроку, 

відеоролику, використання онлайн-дошок, створення тестів з автоматичною 

перевіркою, практикою формувального оцінювання, організація цифрової творчості 

учнів. 

У 2019/2020 навчальному році заклади загальної середньої освіти стовідсотково 

було підключено до високошвидкісного Інтернету за рахунок коштів освітньої 

субвенції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. 

№ 319. 

Заклади загальної середньої освіти стовідсотково забезпечено комп’ютерною 

технікою, що постійно оновлюється. 
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Організація підвезення учнів 

до закладів загальної середньої освіти 

 

В умовах децентралізації проводиться процес об’єднання територіальних громад, 

розробляються та здійснюються заходи з оптимізації мережі закладів освіти, 

упровадження прогресивних форм навчання, відкриття закладів нового типу. У 

2019/2020 навчальному році збільшилася кількість учнів, які потребують підвезення 

до закладів загальної середньої освіти, у тому числі до опорних. З метою візуалізації 

маршрутів руху шкільних автобусів, проведення аналізу стану доріг, якими 

здійснюється підвезення учнів та дітей, Департаментом освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації спільно з місцевими органами управління освітою  

створено мапу маршрутів руху шкільних автобусів із зазначенням якості дорожнього 

покриття, розміщену за посиланням 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1K2B54XJsc8ZqMDw_uAfVbkN2DAJej0Uk&l

l=51.139574815660076%2C33.42041695321835&z=8. 

 

 

 Одним із пріоритетних заходів Обласної комплексної програми «Освіта 

Сумщини у 2019-2021 роках», затвердженої розпорядженням голови Сумської 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1K2B54XJsc8ZqMDw_uAfVbkN2DAJej0Uk&ll=51.139574815660076%2C33.42041695321835&z=8
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1K2B54XJsc8ZqMDw_uAfVbkN2DAJej0Uk&ll=51.139574815660076%2C33.42041695321835&z=8
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обласної державної адміністрації від 28.01.2019 № 54-ОД, є забезпечення належного 

доступу дітей із сільської місцевості до здобуття якісної дошкільної, базової та повної 

загальної середньої освіти та організація стовідсоткового охоплення підвезенням 

шкільними автобусами дітей та педагогічних працівників, які проживають за межею 

пішохідної доступності, до місць навчання та у зворотному напрямку. 

Показник охоплення учнів сільської місцевості, які проживають за межею 

пішохідної доступності, різними видами організованого підвезення до місць навчання 

та у зворотному напрямку становить 100% (8 389 учнів). Для підвезення 8 141 учня 

(97%), що на 0,6% більше, ніж у 2018/ 2019 навчальному році, задіяно 264 шкільні 

автобуси. 

 

Підвезення учнів, які проживають за межею пішохідної доступності,  

до місць навчання та у зворотному напрямку всіма видами транспорту 

(у відсотках) 

 

 
 

Стовідсотково забезпечено підвезення шкільними автобусами учнів у 45 

територіальних одиницях Сумської області проти 38 у 2019 році.  

Найнижчий показник охоплення підвезенням шкільними автобусами в 

Нижньосироватській сільській (33,6%), Охтирській міській (53%), Чупахівській  

селищній (74%) об’єднаних територіальних  громадах. Взагалі не організовано 

підвезення учнів шкільним автобусом у Тростянецькій міській об’єднаній 

територіальній громаді.  

 

 



Підсумки розвитку освітянської галузі у 2019/2020 н.р. 

 

38 
 

Незабезпеченість стовідсотковим підвезенням шкільними автобусами 

 

У 2019/2020 навчальному році для закладів освіти області придбано 12 шкільних 

автобусів: 4 – на умовах співфінансування за кошти освітньої субвенції та місцевих 

бюджетів для Сумського району, Новослобідської сільської, Недригайлівської та 

Краснопільської селищних об’єднаних  територіальних громад, 5 автобусів з 

обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами – для 

Великописарівського, Конотопського, Сумського районів, Сумської та Буринської 

міських об’єднаних територіальних громад, 3 – за кошти місцевих бюджетів та кошти 

державної субвенції на розвиток об’єднаних територіальних громад (Дубов’язівська, 

Кириківська селищні, Березівська сільська об’єднані територіальні громади). Усього 

на придбання шкільних автобусів використано 23 924 тис. гривень, із них 11 085,2 

тис. гривень – кошти освітньої субвенції, 6 683,7 тис. гривень – кошти місцевих 

бюджетів на умовах співфінансування, 6 155,1 тис. гривень – кошти місцевих 

бюджетів. У 2020 році за кошти місцевих бюджетів закуплено 2 автобуси у 

Білопільській та Чернеччинській селищній об’єднаних територіальних громадах за 

кошти місцевих бюджетів на загальну суму 343,9 тис. гривень.  

Організовано підвезення дітей з особливими освітніми потребами автобусами з 

обладнаними спеціальними місцями до Ямненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів імені Героя Радянського Союзу І.О. Мусієнка Великописарівської районної 

ради Сумської області  та Буринської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені 

В.М. Кравченка Буринської міської ради Сумської області. 

До кінця 2020 року на умовах співфінансування за кошти освітньої субвенції та 

місцевих бюджетів заплановано закупити ще 15 шкільних автобусів, у тому числі 

один, обладнаний місцями для дітей з особливими освітніми потребами. 

Відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації 

від 03.06.2020 № 26-ОД «Про організацію проведення у 2020 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 
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середньої освіти» було організовано безкоштовне підвезення учасників до пунктів 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання та у зворотному напрямку. 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, спричиненою розповсюдженням 

коронавірусної хвороби COVID-19, при здійсненні підвезення учасників тестування 

шкільними автобусами та найманим автотранспортом було забезпечено дотримання 

вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України Міністерства 

охорони здоров’я України від 21 квітня 2020 р. № 24 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього 

незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного 

випробування в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)»: термометрія, масочний режим, соціальна дистанція. 

 З метою організації безпечного підвезення учасників освітнього процесу до місць 

навчання та у зворотному напрямку в новому 2020/2021 навчальному році  буде 

організовано роботу відповідно до постанови Головного державного санітарного 

лікаря України Міністерства охорони здоров’я від 30 липня 2020 р. № 42 «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах освіти   в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)». Місцевими органами управління освітою спільно з керівниками 

закладів загальної середньої освіти проводиться робота щодо оформлення та 

затвердження паспортів маршрутів руху шкільних автобусів, підписуються спільні 

накази із центральними районними лікарнями, фельдшерсько-акушерськими 

пунктами щодо проходження водіями шкільних автобусів щоденних медичних 

оглядів, забезпечується організація проведення технічних оглядів транспортних 

засобів. 

  

 

 

Стан організації харчування 

учнів закладів загальної середньої освіти 
 

 

Одним з основних завдань сучасної освітньої 

політики при організації освітнього процесу є 

збереження здоров’я та формування здорового 

способу життя в молодого покоління. Тому одним 

із пріоритетних завдань органів місцевого 

самоврядування є організація здорового та 

збалансованого харчування дітей у закладах 

загальної середньої освіти області. Достатня 

кількість поживних речовин і правильна культура 

споживання продуктів харчування не лише 
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вбережуть дитину від численних хвороб, а й зроблять її бадьорішою і уважнішою, адже 

навчання в закладах освіти вимагає високого розумового та фізичного навантаження й 

супроводжується значними енерговитратами.  

  Раціональне, здорове харчування дітей в 

організованих колективах є необхідною 

передумовою забезпечення їхнього здоров’я. 

Організоване шкільне харчування 

регламентується санітарними правилами і 

нормами і тому значною мірою задовольняє 

принципи раціонального харчування. 

Повноцінний і збалансований раціон сприяє 

кращому формуванню таких навичок як 

здатність самостійно вирішувати поставлені 

завдання, зібраність, координація дій, 

зосередженість і відповідальність у навчанні. 

У 2019/2020 навчальному році різними видами харчування охоплено 83 088 учнів 

1-11 класів, що становить 87,4% від загального контингенту школярів. Гарячим 

харчуванням охоплено 72 221 учня (75,9%), серед яких 40 053 – учні 1-4 класів. 

Органами управління освітою Липоводолинського, Середино-Будського районів, 

Вільшанської, Коровинської, Комишанської, Чернеччинської сільських,  

Миколаївської Білопільського району селищної, Тростянецької міської  об’єднаних 

територіальних громад забезпечено гарячим харчуванням усіх учнів 1-11 класів 

закладів загальної середньої освіти. 

 

Найнижчий показник охоплення гарячим харчуванням (у відсотках) 
 

75,9

63,2

58,6

53,5

52,7

Область

Шосткинська міська ОТГ

Сумська міська ОТГ

Дружбівська міська ОТГ

Недригайлівський район

 
 

Завдяки ініціативі та тісній співпраці органів місцевого самоврядування й органів 

виконавчої влади Великописарівського, Краснопільського, Лебединського, 

Сумського, Тростянецького районів, Бездрицької, Боромлянської, Бочечківської, 

Верхньосироватської, Вільшанської, Коровинської, Миропільської, Річківської 

сільських, Дубов’язівської, Краснопільської, Хотінської, Миколаївської 

Білопільського району селищних, Кролевецької міської об’єднаних територіальних 

громад забезпечено безкоштовне харчування учнів 1-4 класів.  

Відповідно до пункту 3 статті 56 Закону України «Про освіту» органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають 

державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим 

харчуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з 

особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних 
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класах (групах); дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в 

закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) чи 

фахової передвищої освіти; осіб інших категорій, визначених законодавством та/або 

рішенням органу місцевого самоврядування.  

Середня вартість одноразового харчування дітей у закладах загальної середньої 

освіти становить 15,9 гривні. 

Найвища вартість харчування 1 дитини в день у закладах загальної середньої 

освіти Степанівської  (25,5 гривні), Дубов’язівської (21 гривня), Миколаївської 

Білопільського району (20,5 гривні) селищних, Дружбівської (25 гривень), Охтирської 

(24,4 гривні),  Шосткинської (20,9 гривні) міських, Чернеччинської (24,4 гривні), 

Верхньосироватської (21 гривня) сільських об’єднаних територіальних громад, 

м. Ромни та Лебединського району (по 20 гривень). 

 

Найнижчий показник середньої вартості харчування 

1 дитини в день (гривень) 

15,9

9,6

9,4

9,1

9

Область

Синівська сільська ОТГ

Липоводолинський район

Середино-Будський район

Коровинська сільська ОТГ 

 
 

Найвищий показник дотримання норм харчування – у закладах загальної 

середньої освіти Глухівського району, Охтирської та Тростянецької міських, 

Комишанської сільської об’єднаних  територіальних громад  (по 100%), Бочечківської 

та Чернеччинської сільських об’єднаних територіальних громад (по 99,3%), 

Роменського району (99%), Лебединського району, Андріяшівської та Чупахівської 

сільських об’єднаних територіальних громад (по 98%) та м. Ромни (97,2%). 

Середньообласний показник виконання норм харчування становить 87,8%. 

 

Найнижчий показник виконання норм харчування (у відсотках) 
 

58

72

73

74

74

74,6

87,8

Конотопська міська ОТГ

Середино-Будський район

м. Лебедин

Ямпільський район

Липоводолинський район

Краснопільська селищна ОТГ

Область
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Керівниками органів управління освітою, закладів загальної середньої освіти 

розроблено та затверджено заходи щодо дотримання санітарного законодавства та 

створення безпечних умов перебування дітей у закладах загальної середньої освіти. 

Активно впроваджуються заходи щодо оновлення холодильного та технологічного 

обладнання в приміщеннях харчоблоків, проводяться поточні ремонти їдалень. 

Відповідно до вимог пункту 13 спільного наказу Міністерства охорони здоров’я 

України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 

перспективне двотижневе меню та перелік постачальників продуктів харчування 

погоджується з територіальними органами Держпродспоживслужби в містах та 

районах Сумської області. Відповідно до Закону України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» усі заклади освіти зареєстровано 

в Державному реєстрі операторів ринку обігу харчових продуктів. У закладах освіти 

встановлено внутрішній контроль за продукцією, що надходить, зокрема, щодо 

наявності товарно-транспортної накладної, дотримання температурних умов при 

транспортуванні продуктів харчування, термінів реалізації, наявності відповідного 

пакування та маркування всіх продуктів харчування, у тому числі м’яса сирого; 

відсутності заборонених інгредієнтів та 

маркування. 

В області проводиться робота щодо 

створення безпечних умов харчування 

дітей у закладах загальної середньої 

освіти. Для забезпечення відповідних 

вимог щодо впровадження Системи 

управління безпечністю харчових 

продуктів проводяться ремонтні роботи та 

модернізація матеріально-технологічної 

бази харчоблоків закладів освіти. 

Проведено капітальні та поточні 

ремонти 213 харчоблоків шкільних 

їдалень, на що використано кошти з різних джерел фінансування в сумі 14 529,74 тис. 

гривень, оновлено обладнання на харчоблоках 71 закладу загальної середньої освіти, 

використано кошти в сумі 3 104,1 тис. гривень.  

Наказом Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 № 585 «Про 

затвердження деяких переліків погоджених пропозицій обласних державних 

адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році за відповідними 

напрямками» розподілено державну субвенцію місцевим бюджетам у сумі 9 495,2 

тис. гривень на ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 39 

закладів загальної середньої освіти. Рішенням Сумської обласної ради від 26.06.2020 

«Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 24.01.2020 «Про обласний 

бюджет Сумської області на 2020 рік» затверджено розподіл коштів вищезазначеної 

субвенції. 

Процедури, засновані на принципах Системи управління безпечністю харчових 

продуктів, аналізу небезпечних факторів і контролю у критичних точках (HACСP), 

упроваджуються в 292 закладах загальної середньої освіти (72%).  

З метою покращення та поширення культури здорового харчування в                  

112 закладах загальної середньої освіти (Білопільський, Великописарівський, 

Конотопський, Лебединський, Путивльський, Середино-Будський райони, 
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м. Лебедин, Бездрицька, Березівська, Боромлянська, Бочечківська, Грунська, 

Миколаївська Сумського району, Нижньосироватська, Чернеччинська сільські, 

Дубов’язівська, Краснопільська, Липоводолинська, Недригайлівська, Степанівська 

селищні, Кролевецька, Конотопська, Охтирська,  Сумська міські об’єднані 

територіальні громади) упроваджується нове шкільне харчування – за рецептурним 

збірником Євгена Клопотенка «Збірник рецептів страв для харчування дітей 

шкільного віку в навчальних та оздоровчих закладах». У новій формулі здорового 

харчування, розробленій Є.Клопотенком, максимально збалансовано консистенцію 

жирів, білків та вуглеводів, менше солі, цукру, проте дозволено більше спецій та 

соусів на основі фруктів. Це дозволило збільшити обсяг щоденного вживання овочів 

та фруктів, увести додатковий прийом їжі – фруктовий ланч. 

Удосконалення системи організації харчування, яка має забезпечити формування 

культури здорового, збалансованого споживання їжі та питної води, модернізація 

обладнання харчоблоків шкільних їдалень – пріоритетне завдання кожного закладу 

освіти, що дозолить забезпечити реалізацію стратегічних цілей  Національної 

стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в Новій 

українській школі. 

 

 

Освітянські заклади оздоровлення та відпочинку 

 
У Сумській області діють 9 позаміських освітянських оздоровчих закладів: 

дитячий оздоровчий табір «Ластівка» відділу освіти Кролевецької районної державної 

адміністрації, дитячий оздоровчий табір «Світлий» управління освіти Шосткинської 

міської ради, дитячий оздоровчий табір «Мрія» 

відділу освіти Конотопської міської ради, 

дитячий оздоровчий табір «Десна» відділу 

освіти Середино-Будської районної державної 

адміністрації, дитячий оздоровчий табір 

«Сонячний» відділу освіти Глухівської міської 

ради, дитячий оздоровчий табір «Дружба» 

відділу освіти Білопільської районної державної 

адміністрації, дитячий оздоровчий табір «Вогник» відділу освіти виконавчого 

комітету Роменської міської ради, дитячий оздоровчий табір «Восход» відділу освіти 

Путивльської районної державної адміністрації, Державний позашкільний 

оздоровчий заклад санаторного типу 

«Ровесник». 

Дитячий оздоровчий табір «Ластівка» 

відділу освіти Кролевецької районної державної 

адміністрації розташовано в с. Погорілівка 

Кролевецького району. У таборі є невичерпні 

можливості для розвитку творчого потенціалу, 

задоволення особистих інтересів у процесі ігор, 
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розваг та вільному виборі занять за інтересами. Проєктна потужність – 100 

ліжкомісць. Вартість путівки у 2019/2020 навчальному році становить 5,2 тис. 

гривень. 

Дитячий оздоровчий табір «Світлий» управління освіти Шостинської міської ради 

знаходиться в с. Пирогівка  Шосткинського району. Оздоровлення в цьому закладі – 

це комплекс заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного та 

фізкультурного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану фізичного 

і психологічного здоров’я дітей. Виховна робота табору сприяє розкриттю в дітей 

творчих здібностей. Проєктна потужність – 420 місць. 

Дитячий оздоровчий табір «Мрія» відділу освіти Конотопської міської ради – 

постійно діючий, спеціально організований заклад, призначений для   оздоровлення, 

відпочинку, розвитку дітей, а також для  оздоровлення, відпочинку працівників 

освітянської галузі. У таборі «Мрія» період оздоровчої зміни становить не менше 21  

дня, протягом  якого  дитина  отримує  послуги   з оздоровлення та відпочинку, а 

період відпочинкової зміни – не менше 14 днів. Табір «Мрія» приймає на 

оздоровлення та відпочинок дітей шкільного віку  від 7  до 18 років. Також  можуть  

бути  організовані  спеціальні   зміни оздоровлення  та відпочинку для дітей віком від 

4 до 6 років,  які перебувають  із  батьками  або  іншими  законними  представниками, 

для працівників закладів і установ освіти та членів їх сімей. Приймання  дітей  до  

дитячого  закладу здійснюється з урахуванням віку та стану здоров’я дитини. 

Проєктна потужність – 110 місць.  Вартість путівки у 2019/2020 навчальному році – 4 

тис. гривень. 

Дитячий оздоровчий табір «Десна» відділу освіти Середино-Будської районної 

державної адміністрації розташовано в с. Очкине Середино-Будського району. 

Навколо табору – лісова місцевість Національного природничого   парку 

«Деснянсько-Старогутський». Проєктна потужність становить 100 ліжко-місць. 

Вартість путівки у  2019/2020 навчальному році – 5 тис. гривень. 

Дитячий оздоровчий табір «Сонячний» відділу освіти Глухівської міської ради 

проводить комплексне оздоровлення через використання традиційних та 
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інноваційних форм табірної роботи. Проєктна потужність табору – 130 місць.  

Вартість путівки у 2019/2020 навчальному  році – 4,5 тис. гривень. 

Дитячий оздоровчий табір «Дружба» відділу освіти Білопільської районної 

державної адміністрації забезпечує якісне оздоровлення, повноцінне харчування. Діти 

мають можливість узяти активну участь у творчій самодіяльності й просто відпочити 

в мальовничих куточках своєї Батьківщини. Проєктна потужність табору становить 

130 місць.  Вартість путівки у 2019/2020 навчальному році – 5,3 тис. гривень. 

Дитячий оздоровчий табір «Вогник» відділу освіти виконавчого комітету 

Роменської міської ради знаходиться в приміській зоні міста Ромни на березі р. 

Роменка. У закладі відпочивають діти віком від 7 до 16 років. Повноцінна зміна 

містить 4 загони, поділені за віковим принципом. Із кожним загоном працюють по два 

вожаті. Табір «Вогник» пропонує безліч цікавих занять, що сприяють веселому 

проведенню часу, а також фізичному, творчому та інтелектуальному розвитку юного 

покоління. На території табору є футбольне поле, баскетбольний, волейбольний, 

ігровий майданчики та майданчик для проведення дискотеки, клуб для занять гуртків 

та секцій. Проєктна потужність табору становить 100 ліжко-місць. 

Дитячий оздоровчий табір «Восход» відділу освіти Путивльської районної 

державної адміністрації розташовано в с. Пересипки Путивльського району. Метою 

закладу є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок та 

оздоровлення, задоволення їх творчих, духовних інтересів та потреб дитини. 

Проєктна потужність – 210 місць. 

Державний позашкільний оздоровчий заклад 

санаторного типу «Ровесник» працює цілорічно, 

розміщується в стаціонарних приміщеннях. 

Адміністрацією та працівниками  закладу  

заздалегідь було проведено необхідну підготовчу 

роботу до початку оздоровчої кампанії.  

Протягом січня – квітня 2020 року здійснено 

благоустрій усієї  підпорядкованої території закладу, 

відремонтовано та пофарбовано ігрове й фізкультурно-спортивне обладнання. 

Проведено поточний ремонт пункту охорони здоров’я  та спального корпусу. 

Частково проведено заміну меблів (стільці, шафи), здійснено придбання необхідного 

обладнання для харчоблоку, інвентаря та товарів, проведено генеральне прибирання  

всіх приміщень.  

Сума коштів, використаних на підготовку закладу до оздоровчої кампанії 2020 

року, становить понад 800 тис. гривень. 

Протягом 2019 року було організовано та проведено 7 оздоровчих змін та                               

1 відпочинкову, у тому числі спеціальну оздоровчу  зміну матері й дитини з особливими 

потребами та танцювальний табір. Оздоровленням та відпочинком було охоплено 1 148 

дітей. З них діти пільгових категорій – 719, обдаровані діти – 185, інші діти – 244. 
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Мета роботи закладу – організувати цікавий та безпечний відпочинок дітей, 

зміцнити їх здоров’я, зменшити захворюваність, пропагувати  здоровий спосіб життя, 

підвищувати рівень розвитку комунікативних здібностей, творчої активності, 

виховувати любов до рідного краю та до природи.        

Оздоровлення – це комплекс заходів 

соціального, виховного, медичного, фізкультурного 

характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення 

стану фізичного й психологічного здоров’я дітей. 

Творчим колективом вихователів складено  план 

роботи на кожну зміну, у якому всі дні мали 

тематичну назву, що дало можливість ефективно 

спланувати виховну роботу за напрямками 

діяльності: фізичний розвиток: гімнастика, змагання, пішохідні екскурсії, рухливі 

ігри; пізнавальний розвиток: відкриття розмаїття й краси оточуючого світу, вчитися 

бути відповідальним; естетичний розвиток: через музику, книгу, живопис, 

відвідування музеїв, театру; творчий розвиток: виступи на концертах, участь у 

змаганнях, конкурсах, заняття в гуртку; екологічний розвиток: дбайливе ставлення до 

природи, піклування про рослини, участь у трудовій діяльності.  

Найцікавішими та незабутніми були заходи: змагання «Козацькі забави»,  

розважальний конкурс  «Музичний батл», шоу-програма «Х-фактор», конкурсно-

розважальна програма «Містер та Міс Ровесника», театралізований квест «Острів 

скарбів», фото-квест, змагання з пейнт-болу, лазер-тагу, шоу мильних бульбашок, 

кріо-шоу, шарікіада, перегляд фільмів у планетарії тощо. 

Протягом кожної зміни працювали гуртки 

«Паперопластика», «Бісероплетіння» та 

спортивні секції, завдяки яким діти мали 

можливість поглиблювати й розширювати 

свої знання, удосконалювати практичні 

вміння й навички, розвивати фізичні якості, 

творчі індивідуальні здібності. Діти залюбки 

відвідували ці гуртки, отримуючи 

задоволення від створення власних витворів. 

У закладі постійно діяли виставки дитячої творчості «Ровеснянські диворучки», 

«Паперове розмаїття», «Чарівний бісер». 

Медична реабілітація дітей здійснювалась за допомогою реабілітаційних і 

профілактичних заходів з використанням сучасного медичного обладнання.  

Так, протягом оздоровчих змін року діти проходять таке оздоровлення: вітамінотерапію, 

бальнеолікування, масаж, ЛФК, парафіноозокеритолікування; процедури аромотерапії 

проводилися з мелісовим, лавандовим та лимонним  маслами. 
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Відповідно до призначень лікаря діти отримували фізіотерапевтичне лікування: інгаляції, 

тубус-кварц, ультразвук, солюкс, дарсонвалізацію місцеву, СМВ-терапію, ампліпульс, 

УВЧ. 

Раціональне збалансоване харчування є однією із головних складових здорового 

способу життя. Збагачене білками, жирами, 

вуглеводами, вітамінами, мінеральними речовинами, 

харчовими волокнами, п’ятиразове харчування 

отримували діти протягом кожної оздоровчої та 

відпочинкової змін. Для дітей, які перебувають на 

диспансерному обліку, було організовано дієтичне  

харчування згідно з рекомендаціями лікаря. 

Отже, оздоровчі процедури, повноцінне харчування, а 

також вплив природного середовища: сосновий бір, сонце, 

свіже повітря, віддаленість від загазованих зон – усе в 

комплексі дає значний результат для покращення 

загального стану здоров’я дітей та підвищує імунітет.  

Діяльність закладу забезпечувалась з урахуванням 

фактичних обсягів фінансування.   

Проведено роботу щодо забезпечення розвитку та зміцнення матеріально-

технічної бази закладу, створення оптимальних умов для організації оздоровчого 

процесу. Приміщення закладу повністю підготовлено до оздоровчої кампанії та до 

осінньо-зимового сезону 2020/2021 навчального року.   

Оздоровчий  заклад створює умови для змістовного та цікавого дозвілля дітей, що 

дає можливість їм творчо розвиватися, духовно та інтелектуально збагачуватися, 

розширювати світогляд. 
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Робота з обдарованою учнівською молоддю 
 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації є робота з обдарованою молоддю. 

В обласному банку даних обдарованої учнівської молоді зареєстровано 7 717 

юних обдарувань.  

У Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, турнірах, 

конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, конкурсах учнівської творчості, що 

проводяться з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої 

молоді, розвитку її інтересів, схильностей та природних обдарувань в Україні, щороку 

беруть участь сотні тисяч учнів середніх і старших класів шкіл області.  

У 2019/2020 навчальному році в  Сумській області олімпіади проходили з                       

18 навчальних предметів: І етап охопив 81 407 учнів; ІІ етап – 14 255 учнів;     ІІІ етап 

– 787 учнів закладів загальної середньої освіти області, із них 316 учнів посіли 379 

переможних місць.  

 

Найкращі результати показали учні Сумської (116 учасників,                                  

91 переможець, 78,5% результативності), Шосткинської (94 учасники, 61 переможець, 

64,9% результативності) міських об’єднаних територіальних громад.  

Найбільшу кількість переможців підготували Шосткинський навчально-виховний 

комплекс: спеціалізована школа   І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради – 29 

(40 учасників, 72,5% результативності), Комунальна установа Сумська спеціалізована 
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школа І-ІІІ ступенів № 10 імені О.Бутка м. Суми – 25 (34 учасники,                                    

73,5% результативності), Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської 

міської ради – 23 (30 учасників, 76,7% результативності).  

Стипендію Кабінету Міністрів України призначено Ісаєвій Олені, учениці 11 

класу Комунальної установи Сумська спеціалізована школа I-III ступенів  № 25, 

м. Суми, переможцю ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови 

та літератури (2017, 2018, 2019 роки) та ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з української мови та літератури 2019/      2020 навчального року (І місце). 

Однією з перспективних форм роботи з  обдарованою учнівською молоддю є 

діяльність Малої академії наук України.  

Більше 300 учасників – учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

області в лютому 2020 року презентували свої дослідження під час ІІ обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Сумського територіального відділення Малої академії наук України в наукових 

відділеннях математики, економіки, фізики, астрономії, філософії та 

суспільствознавства, наук про Землю, екології, аграрних наук, літературознавства. 

Призерами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів Малої академії наук України у 2020 році стали 183 юні науковці.  

Високі результати демонструють учні закладів загальної середньої освіти 

Сумщини в міжнародних та всеукраїнських конкурсах, турнірах. 

У лютому 2020 року проведено підсумковий етап ХХ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика, у якому взяли участь 42 учасники – кращі знавці 

української мови із числа школярів та студентів Сумщини: 27 учнів закладів загальної 

середньої освіти,  3 учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 6 

студентів  закладів фахової передвищої та вищої освіти.  

За результатами фінального етапу Х Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка переможцями 

стали 14 учнів закладів загальної середньої освіти (І місце – 1,  ІІ місце – 5, ІІІ місце – 

8); 3 учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти (ІІ місце – 2,  ІІІ місце – 

1), 2 студенти фахової передвищої освіти (І місце – 2), 4 студенти закладів вищої 

освіти (І місце – 2, ІІ місце – 2).  
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Переможцем ХV Всеукраїнського турніру юних географів (диплом  ІІІ ступеня) 

стала команда Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

Конотопської міської ради.   

З метою популяризації англійської мови у жовтні 2019 року 433 учні області 

взяли участь у конкурсі «Програми обміну для майбутніх лідерів» FLEX (програма 

культурного обміну Бюро у справах освіти і культури Державного департаменту 

США, яка адмініструється в Україні організацією Американські Ради з міжнародної 

освіти (American Councils) за підтримки Міністерства освіти і науки України і надає 

можливість українським старшокласникам навчатися в американській школі, жити в 

американській сім’ї протягом одного навчального року). 

 

На Всеукраїнському етапі  «Роботрафік – 2020» команди «Adelante» 

Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат   

для   талановитих   та   творчо  обдарованих  дітей», «SMART COICE» Глухівського 

міського центру позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області 

посіли ІІ місце.  
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На підставі рішення журі 4-го (підсумкового) етапу ХІХ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості в номінації «Література» стала Аліна Турчин 

(Хмелівський ліцей Роменської районної ради), у номінації «Історія України і 

державотворення» – Павло Голик, Артем Деряга, Дмитро Зацарний (державний 

навчальний заклад «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної 

освіти»). 

Згідно з  Положенням про порядок призначення стипендій голови обласної 

державної адміністрації обдарованим учням – переможцям олімпіад, турнірів, 

конкурсів, спортивних змагань стипендію встановлено 45 учням області. Серед 

нагороджуваних – 29 учнів – переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад, 7 – 

переможці міжнародних, всеукраїнських конкурсів, конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, інтелектуальних 

змагань, активісти учнівського самоврядування, 9 – переможці міжнародних, 

всеукраїнських спортивних змагань). Із 45 учнів-стипендіатів – 41 учень закладів 

загальної середньої, 4 – професійної (професійно-технічної) освіти.   

Стипендіями голів районних державних адміністрацій, сільських, селищних та 

міських голів відзначено 307 учнів (у 2019 році – 314).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підсумки розвитку освітянської галузі у 2019/2020 н.р. 

 

52 
 

 

СИСТЕМА ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ  

ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 
 

Важливою складовою освітньої галузі області є система інституційного догляду 

та виховання дітей, яка представлена 16 закладами. Це заклади різних типів, форм 

власності та підпорядкування, зокрема, 6 закладів спеціалізованої освіти військового, 

спортивного, мистецького профілів, 8 спеціальних закладів загальної середньої освіти 

для дітей з особливими освітніми потребами, 1 санаторна школа-інтернат для дітей з 

малими та неактивними формами туберкульозу та 1 дитячий будинок для дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування. Засновником 15 закладів є Сумська 

обласна рада, Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною 

підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка – Державна прикордонна 

служба України. 

Освітніми послугами в таких закладах охоплено 2 652 дитини, у тому числі 112 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 761 дитина з особливими 

освітніми потребами, у тому числі 239 дітей з інвалідністю. 

На виконання Національної стратегії реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 526-р., розпорядженням голови 

Сумської обласної державної адміністрації  від 11.03.2020 № 95-ОД затверджено 

Регіональний стратегічний план дій з реформування системи інституційного догляду 

та виховання дітей у Сумській області на 2020-2026 роки. Основною метою Плану дій 

є послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей у регіоні та 

формування такої системи, яка забезпечить право дитини на проживання, догляд і 

виховання в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних, доступ до 

якісних освітніх, соціальних, медичних послуг. 

Саме тому кількість дітей, які цілодобово проживають у закладах інституційного 

догляду та виховання дітей, протягом 2019/2020 навчального року зменшилася на 232 

дитини (12%). Загальний контингент вихованців таких закладів у 2019/2020 

навчальному році збільшився на 59 дітей (2,3%) через збільшення контингенту 

вихованців Глухівського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною 

підготовкою із 350 до 413 учнів (збільшення ліцензійного обсягу із 300 до 450 осіб) та 

обласного ліцею-інтернату спортивного профілю «Барса» із 116 до 137 учнів. 

До запровадження карантину у зв’язку із коронавірусною хворобою (станом на 

01.03.2020) у закладах інституційного догляду та виховання дітей цілодобово 

перебували  (4 і більше ночівлі на тиждень) 1 065 дітей, у тому числі 85 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Через епідемію COVID-19 діти 

повернулися в сім’ї. 

За даними моніторингу забезпечення прав дітей, які повернулися в родини із 

закладів інституційного догляду та виховання дітей в умовах оголошеного 

карантину і надзвичайної ситуації, проведеного органами управління освітою, 

службами у справах дітей за місцем проживання дітей та закладами інституційного 

догляду та виховання дітей у квітні 2020 року, підтверджено складні життєві 

обставини проживання 85 дітей. 
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Закладами інституційного догляду та виховання дітей спільно з органами 

управління освітою до 30.04.2020 проведено обстеження цих сімей. Про випадки 

невиконання батьками та законними представниками своїх обов’язків з виховання та 

догляду за дітьми інформовано служби у справах дітей, центри соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання дітей. До закладів із сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, повернуто 30 осіб. 

Улітку 2020 року в 4 закладах інституційного догляду та виховання дітей 

продовжують перебувати 74 дитини, у тому числі 46 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

Питання попередження будь-яких проявів насильства щодо дітей у сім’ї в умовах 

запровадження карантинних заходів розглянуто з керівниками органів управління 

освітою під час відеоселекторної наради 24.03.2020. Керівникам наголошено на 

посиленні співпраці з органами поліції щодо забезпечення реагування на випадки 

домашнього насильства, зокрема щодо дітей, необхідності здійснення постійного 

моніторингу фактів насильства та своєчасного реагування на них. 

У всіх закладах інституційного догляду забезпечено проведення навчальних 

занять у дистанційній формі. Усі учні отримували завдання через створені 

дистанційні майданчики з використанням платформи демонстрації уроків через 

онлайн-трансляції. З метою успішного навчання педагогами закладів організовано 

роботу освітніх платформ Google Classroom, дошка Padlet, учні мали можливість 

спілкуватися у Viber, Messenger, Facebook, де створено групи класів. Через 

вищезазначені засоби зв’язку вихованці закладів освіти отримували  навчальні 

завдання, які надсилали на перевірку вчителям, переглядали відеоуроки; педагоги 

проводили з учнями онлайн-уроки, індивідуальні відеоуроки, консультації, оцінювали 

роботи учнів. 

На сайті кожного закладу створено сторінку для батьків. Зважаючи на це, 

практичними психологами, соціальними педагогами посилено просвітницько-

профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу. На сайтах закладів на 

сторінках практичних психологів, соціальних педагогів оприлюднено інформацію 

щодо організації дозвілля дітей удома, профілактики стресів та оптимізації дитячо-

батьківських взаємин, способів подолання напруги, тривожності, збереження 

психічного здоров’я дітей та дорослих в умовах ізоляції («Як говорити з дітьми про 

епідемію», «Як зберегти гарні взаємини в одній квартирі», «Як знизити стрес у період 

пандемії», «Чим зайняти дитину під час карантину»).  

Спеціалістами психологічної служби Путивльської спеціалізованої мистецької 

школи-інтернату разом з педагогами ініційовано проведення челенджу «Я проводжу 

карантин з користю, а ти?», де учні ділилися своїми світлинами щодо того, як вони 

проводять свій час удома. 

Практичними психологами в соціальній мережі Facebook створено відповідні 

сторінки, де надаються рекомендації щодо формування сприятливої атмосфери в сім’ї 

в умовах вимушеної ізоляції. Практичним психологом Глухівського ліцею-інтернату з 

посиленою військово-фізичною підготовкою створено сторінку «Психологічний клуб 

для батьків» з наданням порад щодо підтримки дітей під час карантину, регуляції 

емоційних станів дорослих та батьків в умовах вимушеної ізоляції, розроблено ігри, 

вправи, у які можна грати з дітьми, методики попередження будь-яких видів 

насильства щодо дітей.  
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Психологічна служба обласного ліцею-інтернату спортивного профілю «Барса» 

надавала психологічну підтримку дітям та батькам через програму Viber, за 

допомогою системи Google-клас. Таким чином проведено онлайн-тестування, 

надавалися практичні поради щодо безпечної поведінки під час пандемії, 

психологічної підготовки до ЗНО.  

Для організації зворотного зв’язку, обміну досвідом та інформацією з дітьми, 

батьками та педагогічним колективом спеціалістами психологічної служби закладів 

налаштовано спілкування у Viber та Padlet. 

З метою ефективного надання освітніх, реабілітаційних та лікувально-оздоровчих 

послуг, удосконалення матеріально-технічного оснащення закладів у 2020 році в 

обласному бюджеті передбачено 260 178 тис. гривень (у 2019 році використано 

248 681,3 тис. гривень). 

 

Заклади мають відповідну матеріально-технічну базу для проживання вихованців,  

створено належні умови для навчання та фізичного, інтелектуального і духовно-го 

розвитку дітей, упроваджуються інноваційні підходи виховання дітей, в освітньому 

процесі реалізуються заходи в рамках проєкту Нова українська школа.  

У закладах інституційного догляду та виховання дітей з першого вересня 2020 

року розпочнуть роботу 15 перших класів, у яких будуть навчатися 194 дитини за 

методиками Нової української школи. Проведено ремонтні роботи, закуплено 

дидактичні матеріали, придбано нові парти, створено сучасний освітній простір за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 603,2 тис. 

гривень та на умовах співфінансування з обласного бюджету – 258,5 тис. гривень.  
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Відповідно до рішення сесії Сумської обласної 

ради від 26.06.2020 закладам на проведення 

капітальних ремонтів приміщень виділено 481,4 тис. 

гривень. Для облаштування внутрішніх санітарних 

вузлів Шосткинського ліцею-інтернату спортивного 

профілю та Конотопської спеціальної школи у 

відповідності до нових державних будівельних норм 

виділено 381,4 тис. гривень, капітального ремонту 

внутрішьої електромережі Сумського дитячого 

будинку імені С.П. Супруна –      100 тис. гривень.  

З метою ефективного надання лікувально-

оздоровчих послуг відбудовано футбольне поле та 

волейбольний майданчик зі штучним покриттям, спортивну залу для школи I ступеня 

в Конотопській санаторній школі, дооблаштовано спортивно-ігрові майданчики в 

Конотопській, Улянівській, Глинській спеціальних школах. 

За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету виділено   550 тис. гривень 

на придбання обладнання для проведення корекційно-розвиткової роботи з дітьми з 

порушеннями слуху та зору Лебединської та Конотопської спеціальних шкіл.  

 

 

 

Заклади спеціалізованої освіти 
 

Продовжується робота щодо поліпшення матеріально-технічної бази обласних 

закладів спеціалізованої освіти, створення належних умов для фізичного, 

інтелектуального і духовного розвитку талановитих та творчо обдарованих дітей, які 

виховуються в цих закладах. У 2020 році в обласному бюджеті передбачено 

95 176,5 тис. гривень (у 2019 році використано      89 623,9 тис. гривень). 

У 2019 році згідно з рішенням двадцять сьомої сесії сьомого скликання Сумської 

обласної ради від 17.05.2019 припинено діяльність комунального закладу Сумської 

обласної ради – Путивльська загальноосвітня школа-інтернат    І-ІІ ступенів. З 

01.09.2019 на її базі функціонує комунальний заклад Сумської обласної ради – 

Путивльська спеціалізована мистецька школа-інтернат. 
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Школа-інтернат  забезпечує можливість 174 творчо  обдарованим  дітям  області 

(2 дитини-сироти,  62 дитини із багатодітних сімей, 67 – із малозабезпечених сімей,       

126 – із неповних сімей) здобуття повної загальної середньої освіти, початкової і 

профільної мистецької освіти за художньо-естетичним та музичним напрямами. 

З метою забезпечення розвитку інтересів і здібностей учнів у закладі 

функціонують гуртки: «Художня обробка деревини», «Музична мозаїка», «Акторське 

мистецтво», «Гаптування шовковими 

стрічками», «Ансамблевий спів», 

«Географічне краєзнавство», 

«Образотворче мистецтво», «Арт-дизайн», 

«Хореографія», «Хоровий спів».  

У закладі створюється освітнє 

середовище для розвитку мистецьких 

здібностей та обдарувань. Для кабінету 

мистецтв закуплено мольберти та 

необхідне обладнання і матеріали для 

проведення уроків мистецького профілю 

та занять гуртковою роботою. 

У новоствореного закладу вже є здобутки в різноманітних обласних,  

всеукраїнських і міжнародних конкурсах. 

Учитель образотворчого мистецтва закладу Денисенко О.Ю. стала лауреатом (2 

місце) фінального етапу другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2020» у номінації 

«Образотворче мистецтво». Три вихованці 

стали переможцями Міжнародного 

конкурсу малюнка «Футуристичні 

дерзання», що проходив у м. Запоріжжя. 

Учні закладу проявили свої мистецькі 

здібності під час участі у ХІV 

Всеукраїнському конкурсі шкільних 

малюнків «Мої права», Всеукраїнському 

проєкті серед учнівської молоді 

«Мішечок», Всеукраїнському конкурсі 

плаката «Я – Україна». Вихованці закладу 

стали призерами обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український 

сувенір», обласного конкурсу дитячої творчості «Я люблю свій рідний край», 
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обласного фестивалю мистецтв «Перлини нашої душі», обласної діючої виставки 

творчих здобутків юних майстрів народних ремесел «Знай і люби свій край». 

Улітку 2020 року роботи учнів школи-інтернату отримали високі оцінки і 

позитивні коментарі від організаторів Всеукраїнського дослідження-конкурсу 

дитячого малюнка ROCKIT 2020 «МОЯ ЗАПОВІТНА МРІЯ». 

Сучасний етап розвитку Сумської обласної гімназії-інтернату для талановитих та 

творчо обдарованих дітей визначається освітніми інноваціями, спрямованими на 

збереження досягнень минулого й, водночас, на модернізацію освітнього процесу 

відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики. 

У 2020 році за результатами Всеукраїнського конкурсу-рейтингу загальноосвітніх 

навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів» 

підтверджено наявність сприятливих умов для розвитку обдарованих дітей та високий 

рівень методико-програмової бази Сумської обласної гімназії-інтернату для 

талановитих та творчо обдарованих дітей. Гімназія має статус експериментального 

закладу освіти з упровадження трьох експериментів всеукраїнського та регіонального 

рівнів. 

У Сумській обласній гімназії-інтернаті для талановитих та творчо обдарованих 

дітей науковий і освітній STEM-простір включає в себе: STEM-лабораторію, Центр 

комп’ютеризації та робототехніки, навчально-дослідницьку лабораторію, сучасні 

лінгафонний кабінет та медіатеку. У 2019/2020 навчальному році його доповнено 

STEM-артмайстернею. 

Різними видами науково-дослідницької та пошуково-експериментальної роботи в 

закладі освіти охоплено 79% учнів.  У 2019/2020 навчальному році учні гімназії 

здобули 58 перемог на обласному і всеукраїнському рівнях в інтелектуальних 

конкурсах і змаганнях;  11 призових місць у ІІІ (обласному) етапі всеукраїнських 

учнівських  олімпіад; 16 учнів стали переможцями ІІ (обласного) етапу 

всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої 

академії наук України; 3 учні – переможцями ІІІ (обласного) етапу XХ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені П.Яцика; 2 учні – переможцями  ІІІ (обласного) 

етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка; команди закладу посіли І місце в обласному етапі 

всеукраїнських змагань «Роботрафік», ІІ місце в обласному турнірі юних дослідників 

та отримали диплом ІІ ступеня на фінальному етапі Х Всеукраїнської науково-

технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє 

України». 
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В області функціонують 2 заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю, 

це – обласний ліцей-інтернат спортивного профілю «Барса» (2 види спорту: футбол,  

біатлон) та Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю (4 види спорту: 

греко-римська боротьба, хокей на траві, гандбол, легка атлетика). 

Заклади забезпечують розвиток спортивних здібностей та обдарувань дітей і 

засвоєння освітньої програми з відповідного виду спорту; поглиблене оволодіння 

спеціалізацією в обраному виді спорту; здобуття компетентностей у відповідній сфері 

спортивної діяльності; забезпечення участі учнів у змаганнях, підготовку 

спортсменів, здатних успішно виступати на престижних змаганнях.  

Організація навчально-тренувального процесу в ліцеях-інтернатах здійснюється 

на основі сучасних методів і технологій спортивного тренування з використанням 

відповідного спортивного спорядження, раціональної організації режиму дня та 

відновлювальних і реабілітаційних заходів після інтенсивного навантаження. 

Для учнів-спортсменів придбано весь необхідний спортивний інвентар, 

проводиться фінансування змагань, транспортних перевезень, здійснюється 

безкоштовне харчування, що відповідає встановленим нормам.  

Особливістю організації роботи хлопчиків-ліцеїстів та дівчаток- панянок 

Глухівського ліцею-інтернату з посиленою 

військово-фізичною підготовкою є роздільне 

навчання та виховання. Учні (ліцеїсти) 

набувають посилену військово-фізичну 

підготовку, з 13 років відбувається 

спеціалізація навчання. Дівчата (панянки) 

отримують профілізацію за напрямом 

медичної справи, додатково набувають 

культурно-естетичну спеціалізацію, мають 

можливість відвідувати  заняття «Школи 

успіху», студії «Хореографія», «Живопис», 

«Музичне мистецтво», «Рукоділля» тощо.  

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у ліцеї-інтернаті проводяться 

індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, 

передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів,  

розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 
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Вихованці Глухівського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною 

підготовкою протягом 2019/2020 навчального року здобули 6 призових місць у ІІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнських учнівських  олімпіад; 76 призових місць у другому 

етапі Всеукраїнських предметних олімпіад; 4 учні стали переможцями ІІ (обласного) 

етапу всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук України; отримали 770 сертифікатів з високим рівнем досягнень у 

міжнародних та всеукраїнських інтерактивних конкурсах різного спрямування.  

 

 

 

 

Спеціальні заклади загальної середньої освіти 
 

У 2019/2020 навчальному році 

кількість дітей області, охоплених 

інклюзивним навчанням, збільшилась 

удвічі, тому контингент дітей з 

особливими освітніми потребами в 

закладах інституційного догляду та 

виховання дітей протягом року зменшився 

на 23 особи (3%). 

Згідно з рішенням 35-ї сесії Сумської 

обласної ради сьомого скликання від 

31.07.2020 приведено у відповідність до 

чинного законодавства назви семи 

комунальних закладів Сумської обласної ради: Правдинська спеціальна школа, 

Улянівська спеціальна школа, Лебединська спеціальна школа, Глинська спеціальна 

школа, Конотопська спеціальна школа, Шалигинська спеціальна школа, 

Косівщинська спеціальна школа. 

Сумська обласна рада є засновником 8 спеціальних закладів загальної середньої 

освіти для дітей з особливими освітніми потребами: 

Лебединська спеціальна школа (38 глухих дітей та 20 дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку, у тому числі 2 дитини-сироти); 

Косівщинська спеціальна школа (57 дітей з порушеннями слуху та 11 дітей із 

затримкою психічного розвитку, у тому числі 1 дитина-сирота); 
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Конотопська спеціальна школа (152 дитини з порушеннями зору, у тому числі 13 

дітей-сиріт); 

Правдинська спеціальна школа (30 дітей із затримкою психічного розвитку та 24 

дитини з порушеннями інтелектуального розвитку, у 

тому числі 3 дитини-сироти); 

Улянівська спеціальна школа (112 дітей із 

порушеннями інтелектуального розвитку, у тому 

числі 6 дітей-сиріт); 

Глинська спеціальна школа (103 дитини із 

порушеннями інтелектуального розвитку, у тому 

числі 2 дитини-сироти); 

Шалигинська спеціальна школа (91 дитина із 

порушеннями інтелектуального розвитку, у тому 

числі 10 дітей-сиріт); 

Штепівський навчально-реабілітаційний центр (107 дітей з особливими освітніми 

потребами, зумовленими складними порушеннями 

розвитку, у тому числі 6 дітей-сиріт).  

Із 8 спеціальних закладів загальної середньої 

освіти – два заклади для дітей із порушеннями 

слуху (Косівщинська, Лебединська спеціальні 

школи), один заклад – для дітей з порушеннями 

зору (Конотопська спеціальна школа), решта – для 

дітей із порушеннями інтелектуального розвитку. 

Конотопська спеціальна школа забезпечує 

право 152 дітей з порушеннями зору, з них 16 дітей 

з інвалідністю (2 дитини мають остаточний зір 0,01 і тільки світловідчуття), на 

здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх 

психофізичного розвитку. 

 

 

 

 

У спеціальній школі особлива увага приділяється визначенню оптимальних 

можливостей практичного використання зорових функцій кожним учнем, 

особливостей зорового сприймання наочно-дидактичного матеріалу шляхом 

проведення спеціальних занять з розвитку зорового сприймання, дозування зорового 

та фізичного навантажень, підбору оптимальної оптичної (лупи, електронні 

збільшувачі тощо) та неоптичної (лінеатури, спеціальні зошити, контрольні тести з 
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друкованою основою тощо) корекції, використання комплексів вправ зорової 

гімнастики. 

Освітня програма для дітей зі зниженим зором передбачає обов’язкову 

корекційно-розвиткову роботу (заняття з ритміки, лікувальної фізкультури, розвитку 

мовлення, соціально-побутового орієнтування, орієнтування у просторі) у формі 

індивідуальних та групових занять. 

Для вирішення завдань зі збереження, відновлення здоров’я учнів школи 

функціонує відділення медичної реабілітації, що включає в себе діагностику, 

здійснення комплексу необхідних медичних заходів, спрямованих на лікування і 

профілактику основної зорової патології та супутніх захворювань дитячого організму.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

У 2020 році за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету Конотопській 

спеціальній школі виділено 300 тис. гривень на придбання обладнання для 

проведення корекційно-розвиткової роботи з дітьми. 

У 2019/2020 навчальному році Конотопська спеціальна школа посіла   ІІІ місце в 

обласному конкурсі на кращий кабінет Нової української школи;   І місце (п’ять років 

поспіль) – в Обласній олімпіаді «Сяйво надій» серед учнів з особливими освітніми 

потребами; І місце (чотири роки поспіль) – у міському турнірі шкіл з волейболу імені 

Михайла Сусла; ІІІ місце – в обласній олімпіаді з ментальної математики; І місце – в                                 

VІІ Міжрегіональному чемпіонаті з карате; 

ІІ місце – на Чемпіонаті Європи з айкідо; І 

місце – в VІІ Міжрегіональному 

чемпіонаті з сіто-рю. 

За результатами співпраці з 

громадськими організаціями, 

благодійними фондами у 2019/2020 

навчальному році закладами отримано 

благодійну допомогу на суму                        

1 861,7 тис. гривень.  

Сумським благодійним фондом 

«Технологія» для вихованців 

Шалигинської спеціальної школи забезпечено оновлення комп’ютерної техніки, 

придбано автобус марки MERCEDES-BENZ (20 посадкових місць), обладнано 
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відповідно до вимог кабінет лікувальної фізкультури та сенсорну кімнату  (1 100 тис. 

гривень). 

Прикладом успішного розвитку і формування особистості, забезпечення 

соціально-психологічної реабілітації дітей з порушеннями слуху є робота колективу 

Косівщинської спеціальної школи.  

 Високих результатів у спорті досягають вихованці цього закладу освіти. 

Яскравим прикладом таких здобутків є результати випускників Косівщинської 

спеціальної школи Мажаєва Дмитра та Денисенка Руслана. Учні брали участь у 

змаганнях районного, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів. Завдяки 

наполегливості, витривалості, невтомній 

праці досягли значних успіхів. 

Мажаєв Дмитро – член збірної команди 

України, заслужений майстер спорту, 

багаторазовий переможець і призер 

чемпіонату України, триразовий 

переможець Дефлімпійських ігор 2019 в 

Італії, чемпіон України U-23 серед 

здорових спортсменів з лижних перегонів;

  Денисенко Руслан, випускник 2018 

року – майстер спорту міжнародного 

класу, бронзовий призер Дефлімпійських 

ігор 2019 в Італії, багаторазовий переможець і призер чемпіонату України та Кубку 

України, чемпіон і неодноразовий призер України з лижних гонок серед здорових 

спортсменів.  

В історії Дефлімпійських ігор Україна виборола 

перше золото: 4 золоті медалі, 3 з яких отримав 

випускник Косівщинської спеціальної школи Мажаєв 

Дмитро. Національна збірна завоювала 3 бронзові 

медалі, одна з них належить теж випускнику цієї школи 

– Денисенку Руслану. Держава високо оцінила перемоги 

вихованців. Їх нагороджено орденами «За заслуги»  ІІІ 

ступеня, які були вручені Президентом України 

Володимиром Зеленським. 

Учень 9 класу Косівщинської спеціальної школи 

Курисько Владислав – багаторазовий переможець 

Всеукраїнських змагань з лижних перегонів серед 

спортсменів з порушеннями слуху, кандидат у збірну 

команду України з лижних перегонів серед спортсменів 

з порушеннями слуху. 

У 2020 році на чемпіонаті України з лижних перегонів серед спортсменів з 

порушеннями слуху виборов І місце (у двох видах програми – гонка 5 км класичним 

стилем з інтервальним стартом; індивідуальний спринт 1,4 км класичним стилем). 

У 2020 році на Кубку України з лижних перегонів серед спортсменів з 

порушеннями слуху виборов І місце (вид програми – гонка 5 км класичним стилем з 

масовим стартом). 
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Заклади для дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування 

 
Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дошкільного та шкільного віку в області 

успішно функціонує комунальний заклад Сумської 

обласної ради – Сумський дитячий будинок 

імені С.П. Супруна, де на повному державному утриманні 

перебувають 38 вихованців. Соціально-педагогічний 

досвід роботи колективу дитячого будинку з родинного 

виховання дітей-сиріт за рекомендацією представників 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

поширюється на інші регіони області. 

Лише за 6 місяців 2020 року до закладу влаштовано 8 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, із них 4 дитини повернуто із сімейних форм виховання (опіка, прийомна 

сім’я).  

У дитячому будинку створено умови, наближені до домашніх, для проживання та 

родинного виховання дітей-сиріт. Проживають діти в 

затишних кімнатах по 2-3 особи за родинними або 

географічними зв’язками. Учні навчаються в Сумській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 22, а діти 

дошкільного віку відвідують дитячий садочок. З метою 

забезпечення розвитку інтересів і здібностей дітей, 

підготовки їх до майбутнього самостійного життя в 

закладі функціонують гуртки: «Креативне рукоділля», 

«Грайлик-читайлик», «Пекельна кухня», «Танцювальна 

мозаїка», «Домісолька», «Школа футбольного м’яча», 

«Юні квітникарі», «Природа і фантазія», естрадно-

акробатична студія «Дакапо». У музичній школі № 3 

м. Суми 8 вихованців навчаються грі на музичних 

інструментах (баян, саксофон). За кошти громадської спілки «Освікторія» (20,3 тис. 

гривень) облаштовано кімнату та придбано обладнання для проведення занять гуртка 

в рамках програми «Перша професія «Перукар». 
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СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Створення інклюзивного середовища в області забезпечує умови для інтегрування 

дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір.  

Протягом останніх трьох років збільшилася мережа закладів освіти та кількість 

дітей з особливими освітніми потребами, для яких організовано інклюзивне навчання. 

У 2019/2020 навчальному році в 42 закладах дошкільної освіти функціонувало 48 

інклюзивних груп для 69 дітей (2018/2019 навчальний рік – 18 закладів, 20 

інклюзивних груп, 29 дітей; 2017/2018 навчальний рік –   5 закладів, 5 інклюзивних 

груп, 5 дітей). 

 

Організація інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти 

 
 

Місцевими органами управління освітою для 523 дітей з особливими освітніми 

потребами організовано інклюзивне навчання в 370 класах 164 закладів загальної 

середньої освіти, що вдвічі більше порівняно із 2018/2019 навчальним роком – 288 

дітей, 202 класи, 104 заклади загальної середньої освіти. 

 

Організація інклюзивного навчання  в закладах загальної середньої освіти 

 



Підсумки розвитку освітянської галузі у 2019/2020 н.р. 

 

65 
 

Найбільшу кількість дітей інклюзивною освітою охоплено в міських об’єднаних 

територіальних громадах: Сумській (8 закладів дошкільної та  

22 заклади загальної середньої освіти, 130 дітей з особливими освітніми потребами), 

Охтирській (3 заклади дошкільної та 7 закладів загальної середньої освіти, 43 дитини 

з особливими освітніми потребами), Конотопській (4 заклади загальної середньої 

освіти, 43 дитини з особливими освітніми потребами). 

На початок нового 2019/2020 навчального року вперше було організовано 

інклюзивні групи в закладах дошкільної освіти в Буринському, Великописарівському 

районах, м. Лебедин, Боромлянській сільській, Верхньосироватській сільській, 

Комишанській сільській, Миколаївській сільській Сумського району, Хотінській 

селищній об’єднаних територіальних громадах та інклюзивні класи в закладах 

загальної середньої освіти в 6 районах: Буринському, Краснопільському, 

Конотопському, Недригайлівському, Середино-Будському, Ямпільському, у 10 

об’єднаних територіальних громадах: Бездрицькій, Бочечківській, Вільшанській, 

Комишанській,  Коровинській сільських та Зноб-Новгородській, Кириківській, 

Недригайлівській, Степанівській, Чупахівській селищних. 

Удвічі, порівняно з 2018/2019 навчальним роком, збільшилася кількість 

асистентів учителя та асистентів вихователя. Кваліфіковану допомогу в засвоєнні 

освітнього матеріалу дітям з особливими освітніми потребами надають 354 асистенти 

вчителя в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти та 41 асистент 

вихователя в закладах дошкільної освіти (2018/2019 навчальний рік – 189 асистентів 

учителя, 14 асистентів вихователя). Забезпечують  корекційно-розвиткову складову 

освітнього процесу 79 учителів-логопедів та 61 учитель-дефектолог, психологічний 

супровід здійснюють 199 практичних психологів та 102 соціальні педагоги. 

 

 

 

Забезпеченість інклюзивних груп та класів 

асистентами вихователя та асистентами вчителя 
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Крім того, для надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних 

послуг дітям з особливими освітніми потребами залучаються спеціалісти інклюзивно-

ресурсних центрів. 

Для 53 учнів з особливими освітніми потребами (із них 29 – з інвалідністю) 

освітній процес було організовано в 7 спеціальних класах закладів загальної середньої 

освіти за місцем проживання (2018/2019 навчальний рік – 37 учнів у 5 спеціальних 

класах). 

Для 460 дітей, які за станом здоров’я не відвідували заклади загальної середньої 

освіти (із них 273 – з інвалідністю), у 2019/2020 навчальному році місцевими 

органами управління освітою організовано індивідуальну форму навчання (2018/2019 

навчальний рік – 584 дитини).  

У зв’язку із запровадженням карантину в закладах загальної середньої освіти для 

дітей з особливими освітніми потребами було забезпечено дистанційне навчання. 

Виконання індивідуальної програми розвитку для цих учнів реалізовано вчителями, 

класними керівниками та асистентами вчителів через освітні платформи 

«Всеукраїнська школа онлайн», «Мій клас», інтернет-портал «На урок», додаток 

Viber. Для проведення відеозанять 

використовувалися вебсервіси Google 

Classroom, Zoom, Skype. З метою 

полегшення сприйняття навчального 

матеріалу дітям демонструвалися 

адаптовані презентації, малюнки, 

таблиці, діаграми, схеми, 

інструкційні картки. Для учнів, які 

навчалися за модифікованою 

програмою, учителі проводили 

індивідуальні заняття з 

використанням онлайн-зв’язку (за 

присутності батьків) та надавали 
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індивідуальні рекомендації батькам з виконання конкретних вправ. Було організовано 

постійний психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.  

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» та з метою підвищення рівня 

фахової майстерності педагогів, які працюють в інклюзивних класах, фахівцями 

обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти в серпні 2019 року 

проведено нараду «Організація інклюзивного освітнього середовища» для 

спеціалістів органів управління освітою. Висвітлено питання співпраці місцевих 

органів управління освітою та інклюзивно-ресурсних центрів щодо надання якісних 

освітніх, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами; 

створення інклюзивного середовища в закладах дошкільної, загальної середньої 

освіти з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування. 

Спеціалістами обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти та 

навчально-методичного центру психологічної служби комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти у вересні – жовтні 

2019 року проведено кущові наради для заступників директорів з навчальної 

(навчально-виховної) роботи та практичних психологів закладів загальної середньої 

освіти, у яких організовано інклюзивне навчання, де було розглянуто питання 

нормативно-правового забезпечення та алгоритму організації інклюзивного навчання 

для дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти, діяльності команди 

психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. 

Визначено напрямки роботи, основні функції та завдання практичного психолога 

закладу освіти, асистента вчителя інклюзивного класу.   

З метою реалізації прав осіб з особливими освітніми потребами на здобуття 

професійної освіти в лютому 2020 року проведено нараду для заступників директорів 

з навчальної (навчально-виховної) роботи, практичних психологів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти та директорів інклюзивно-ресурсних 

центрів. Обговорено питання організації інклюзивного освітнього середовища в 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти, акцентовано увагу на постійній 

співпраці інклюзивно-ресурсних центрів та закладів професійної (професійно-

технічної) освіти щодо надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми 

потребами. 

Одним із основних аспектів розбудови 

інклюзивного середовища є створення та 

забезпечення функціонування інклюзивно-

ресурсних центрів. В області функціонують 

20 центрів (3 – у містах, 5 – у районах, 12 – в 

об’єднаних територіальних громадах). 

Мережа діючих інклюзивно-ресурсних 

центрів задовольняє потребу в отриманні 

послуг дітьми з особливими освітніми 

потребами. Органами місцевого 

самоврядування, на території яких не 

створено інклюзивно-ресурсні центри, 

укладено угоди щодо отримання дітьми з особливими освітніми потребами 

психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг у центрах, наближених до 
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місця їх проживання. У зазначених центрах працюють 19 учителів-дефектологів, 29 

практичних психологів, 28 учителів-логопедів, 13 учителів-реабілітологів та 

соціальний вихователь по роботі з дітьми з інвалідністю. Забезпеченість центрів 

спеціалістами становить 83% від передбаченої штатним розписом кількості 

педагогічних працівників.  

Фахівці центрів проводять комплексну 

оцінку розвитку дітей, консультативно-

роз’яснювальну роботу для батьків, 

педагогічних працівників закладів освіти щодо 

організації інклюзивного навчання для дітей з 

особливими освітніми потребами, надають 

системні психолого-педагогічні та корекційно-

розвиткові послуги дітям.  

У 2020 році спеціалістами центрів надано 

більше 11 000 консультацій, проведено 1   009 

комплексних оцінок розвитку дітей, 13 782 

корекційно-розвиткові заняття. 

У 2019 році Тростянецька міська рада прийняла рішення про створення нового, 

сучасного простору європейського зразка для розміщення інклюзивно-ресурсного 

центру Тростянецької міської ради з метою надання якісних послуг дітям з 

особливими освітніми потребами. Із 

місцевого бюджету було виділено кошти в 

сумі 985 644 тис. гривень на капітальний 

ремонт приміщення, на меблі та обладнання 

– 282 172 тис. гривень.  

На базі цього осучасненого закладу в 

грудні 2019 року відбулася обласна нарада-

семінар для директорів інклюзивно-

ресурсних центрів Сумської області 

«Методичний аспект діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів». У ході наради 

обговорено питання звітності інклюзивно-

ресурсних центрів, єдиних підходів до формування висновків комплексної психолого-

педагогічної оцінки розвитку дитини,  роботи фахівців інклюзивно-ресурсних центрів 

в автоматизованій системі «ІРЦ», використання Міжнародної класифікації 

функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, організації інформаційно-

просвітницької діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. 

Для успішної соціальної адаптації, засвоєння повсякденних побутових навичок, 

отримання дітьми з особливими освітніми потребами знань і вмінь на рівні з 

однолітками в інклюзивно-ресурсних центрах та закладах освіти облаштовуються 

ресурсні кімнати. 

Ресурсні кімнати функціонують в інклюзивно-ресурсних центрах Конотопського, 

Сумського районів, м.0Лебедин, м.0Ромни, Краснопільської селищної, Тростянецької 

міської об’єднаних територіальних громад. Спеціалісти інклюзивно-ресурсного 

центру Липоводолинської селищної  ради користуються ресурсною кімнатою, 

облаштованою в закладі загальної середньої освіти, де організовано інклюзивне 

навчання. В інклюзивно-ресурсних центрах Сумської та Конотопської міських 
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об’єднаних територіальних громад передбачено облаштування ресурсних кімнат у ІV 

кварталі 2020 року. 

 

 

 

Із 164 закладів загальної середньої освіти, де організовано інклюзивне навчання, 

ресурсні кімнати створено у 68. До кінця 2020 року заплановано облаштування 

ресурсних кімнат ще у 26 закладах загальної середньої освіти. 

 Реалізація прав на якісну освіту кожної дитини незалежно від фізичних чи 

розумових можливостей є пріоритетним напрямком в освітній галузі області. 
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ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 
 

У контексті світових тенденцій розвитку освітньої галузі як вагомого суспільного 

фактору розвитку держави відбувається прискорення інноваційних процесів у системі 

позашкільної освіти. Реалізація зазначеного є можливою за умови організації 

інноваційної освітньої діяльності закладів позашкільної освіти, актуалізації змісту, 

організаційних форм, технологій освітньої роботи. 

На забезпечення гармонійного розвитку і соціалізації дітей та учнівської молоді 

спрямовують діяльність 55 закладів позашкільної освіти області. Це центри дитячо-

юнацької еколого-натуралістичної, науково-технічної творчості, естетичного 

виховання; військово-патріотичні клуби; малі академії наук; центри, станції юних 

туристів, натуралістів, техніків, у яких навчається  53 896 вихованців, учнів, слухачів, 

що становить 55,8% від загальної кількості дітей шкільного віку. Ці заклади 

виконують освітню, просвітницьку, прогностичну, інноваційну, інтеграційну, 

методичну, виховну, розвивальну, дозвіллєву, оздоровчу, профорієнтаційну, 

компенсаторну функції. 

Освітній процес здійснюється за художньо-естетичним, фізкультурно-

спортивним, еколого-натуралістичним, соціально-реабілітаційним, військово-

патріотичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, гуманітарним, 

оздоровчим, мистецьким напрямами позашкільної освіти і відповідає сучасному 

принципу трирівневого навчання. 

Серед основних результатів роботи закладів позашкільної освіти –удосконалення 

форм співпраці закладів позашкільної освіти із закладами загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, 

громадськими організаціями, соціально відповідальним бізнесом; створення 

освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами; упровадження 

новітніх педагогічних технологій розвитку здорової, успішної дитини, зокрема 

здоров’язбережувальних технологій, технологій STEM-освіти, дистанційного 

навчання, сучасних форм національно-патріотичного виховання. 

 

 
 

Цьому сприяла реалізація завдань заходів обласних соціально-освітніх проєктів 

«Голос крові: ми – Українці!», «Кожна дитина має право». До участі в заходах 

проєктів, зокрема, Дні Позашкільника, краєзнавчих стартапах, естафеті «Позашкільна 

освіта Сумщини – 49+», інтерактивних ток-шоу «Успішні діти», мистецьких локаціях 
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та інших долучилося понад 40 тис. вихованців, педагогів закладів загальної середньої, 

позашкільної освіти.  

Заклади позашкільної освіти є 

координаторами організаційно-

масової, виховної, культурно-

просвітницької роботи закладів 

освіти області. Понад 12 тисяч 

школярів презентували свої творчі 

здібності під час обласних і 

всеукраїнських масових заходів, із 

них перемогу здобули 7 100 осіб 

(60%). Почесне звання «Зразковий 

дитячий колектив» мають 45 дитячих творчих колективів закладів освіти, 

«Народний» – 19 колективів. 

Одним із пріоритетних напрямів роботи закладів позашкільної освіти є підтримка 

інтелектуально обдарованої учнівської молоді. Із цією метою організовано роботу 29 

наукових товариств учнів, профільних шкіл: фізико-математичної, історичної, 

флористики та фітодизайну, народних ремесел, «Лідер», філософської студії. У 

наукових секціях Сумського територіального відділення Малої академії наук України 

у 2019/2020 навчальному році навчалося 1 343 слухачі. 

З метою задоволення соціального попиту батьків щодо соціалізації, ранньої 

діагностики, розвитку творчих здібностей дітей у 22 закладах позашкільної освіти 

області організовано навчально-творчу роботу шкіл, студій раннього творчого 

розвитку дитини, спрямовану на формування ключових компетентностей вихованців. 

Для вдосконалення професійної 

компетентності педагогів 

організовано роботу 10 обласних 

профільних методичних об’єднань, 8 

мобільних інформаційно-методичних 

консультпунктів за напрямами 

позашкільної освіти, 12 постійно 

діючих семінарів-практикумів. 

Проведено обласний форум 

педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти «Позашкільна 

освіта Сумщини у вимірі соціально-

освітніх перспектив». 

    Система позашкільної освіти області є своєрідною методико-педагогічною 

лабораторією, де триває пошук, апробації новітніх педагогічних технологій розвитку 

здорової, успішної дитини, зокрема технологій STEM-освіти, дистанційного, 

змішаного навчання. На основі досвіду роботи закладів позашкільної освіти 

підготовлено  навчально-методичний посібник з проблем організації освітнього 

процесу в сучасному закладі позашкільної освіти, видано 3 випуски інформаційно-

методичного збірника «Позашкільна освіта Сумщини: регіональний аспект». 

З метою поширення кращого досвіду роботи педагогів-позашкільників, 

популяризації педагогічних здобутків започатковано методико-педагогічні проєкти 
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«Аукціон педагогічних ідей», «Методична кав’ярня», «Тиждень нестандартних 

занять», «Методико-педагогічний практикум». 

Педагоги закладів позашкільної освіти – переможці та призери всеукраїнських 

методико-педагогічних конкурсів педагогічної майстерності «Джерело творчості», 

«Виховати особистість», рукописів навчальної літератури з позашкільної освіти.  

Децентралізація спонукає до 

перегляду підходів щодо моделювання 

системи позашкільної освіти, оскільки 

важливо в умовах змін зберігати і 

розвивати цю систему як невід’ємну 

складову системи безперервної освіти, 

а також забезпечити надання якісної 

позашкільної освіти дітям, які 

проживають в об’єднаних 

територіальних громадах. Із цією 

метою функціонує 34 заклади 

позашкільної освіти в об’єднаних територіальних громадах, а саме:  по 7 – у 

Конотопській та Шосткинській міських, по 4 – Кролевецькій та Сумській міських, по 

1 – у Березівській, Миропільській сільських,  Дубов’язівській, Краснопільській, 

Липоводолинській, Недригайлівській, Хотінській, Чупахівській селищних, 

Білопільській, Буринській та Тростянецькій міських.  

Найвищий показник охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною освітою 

– у Березівській та Новослобідській сільських (100%), Білопільській (99%), 

Кролевецькій (94%), Тростянецькій (85%) міських та Недригайлівській селищній 

(83,5%) об’єднаних територіальних громадах.  

Найнижчий рівень залучення дітей до позашкільної освіти мають сільські 

об’єднані територіальні громади: Грунська (8,8%), Нижньосироватська (7,7%), 

Коровинська (7,6%), Вільшанська (8,8%), Боромлянська (1,1%) та Дружбівська міська 

(1,9%). 

Навчанням у гуртках та творчих об’єднаннях закладів позашкільної освіти не 

охоплено дітей в Андріяшівській, Річківській, Синівській сільських та Кириківській, 

Миколаївській Білопільського району селищних об’єднаних територіальних 

громадах. 

Керуючись Законом України «Про співробітництво громад», з метою 

забезпечення доступності та отримання якісної позашкільної освіти на договірній 

основі здійснюється надання позашкільних послуг закладами позашкільної освіти 

Березівської сільської об’єднаної територіальної громади для учнів Шалигинської 

селищної об’єднаної територіальної громади; Конотопського району – для 

Бочечківської сільської об’єднаної територіальної громади; Охтирського району – для 

Грунської, Чернеччинської та Комишанської сільських об’єднаних територіальних 

громад; Середино-Будського району – для Зноб-Новгородської селищної об’єднаної 

територіальної громади; Сумського району – для Бездрицької, Верхньосироватської, 

Нижньосироватської, Миколаївської сільських та Степанівської селищної об’єднаних 

територіальних громад. 

В умовах карантину 38 закладів позашкільної освіти області працювали в 

дистанційному режимі. Інформація про проведену роботу щоденно висвітлювалась на 

офіційних вебресурсах закладів позашкільної освіти та на сторінках у соціальній 
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мережі Facebook. Керівники гуртків закладів позашкільної освіти організовували 

активну роботу з вихованцями, створювали навчальні робочі групи через онлайн-

зустрічі, електронну пошту, соціальні спільноти Viber, Facebook, Messenger, Telegram, 

онлайн-платформу Zoom, забезпечували комунікацію засобами класних кімнат в 

GoogleClassroom. Свої заняття керівники гуртків адаптували до умов карантину. 

Пропонували вихованцям мультимедійні презентаційні меседжі, майстер-класи, 

перегляди пізнавальних фільмів, здійснення спільної проєктної та дослідницької 

діяльності. 

За допомогою зазначених методів комунікації проведено онлайн-перегляди 

навчально-пізнавальних та виховних відео, онлайн-заняття у хореографічних, 

вокальних, театральних гуртках, розміщено відеоуроки за різними напрямами 

гурткової роботи на спеціально створених сторінках для вихованців у Facebook, 

відбулися майстер-класи для гуртків образотворчого та декоративно-прикладного 

напряму, різні конкурси, челленджі; виставлено завдання у групі Viber; налагоджено 

зворотній зв’язок з дітьми, у процесі якого вихованці надсилали відео- та 

фотоматеріали про виконані завдання; організовано рухову діяльність вихованців, 

підтримувалась комунікація з батьками, під час якої надавалися поради щодо 

організації навчання та відпочинку вихованців в умовах карантину. 

Діти та учнівська молодь долучалися до проведення як місцевих виховних заходів 

«Війна. Перемога. Пам’ять», «Мій колектив, моя родина», конкурсів «В очах дітей я 

бачу сонце», «Щаслива дитина – квітуча Україна», «Моє дитинство кольорове», 

челленджів «День вишиванки єднає українців», акцій до Дня Землі, вікторин До Дня 

Європи,  так і обласних, зокрема, місячника екології «Планета у нас одна», обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу 

свободу», обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

(молодша вікова група), обласної школи флористики та фітодизайну, обласної школи 

народних ремесл, обласного конкурсу сімейних дерев-родоводів «Нехай завжди 

квітує дерево родинне», челленджу    до Міжнародного дня захисту дітей «Ми – 

позашкільники! А ви?». 
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ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА 
 

Професійна (професійно-технічна) освіта є складовою структури освіти області, 

що здійснює підготовку кваліфікованих робітників для підприємств та установ 

регіону. 

Ця система охоплює підготовку за програмами первинної професійної підготовки, 

професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

програмами підготовки фахових молодших бакалаврів у державних закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти різного рівня, а також у навчальних 

центрах підприємств та установ, підрозділах закладів вищої освіти та інших закладах.  

 

Мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

 
Існування сукупності рівнів професійної (професійно-технічної) освіти дозволяє 

жителям Сумщини вибирати різні траєкторії отримання професійної освіти і 

підвищення кваліфікації. 

Ухвалення Стратегії розвитку Сумської області на 2018-2020 роки задало нові 

вектори розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти і професійного 

навчання, головним із яких є забезпечення високого рівня професійної 

компетентності робітничих кадрів, їх «універсальність» і конкурентоспроможність на 

ринку праці, які відповідали б сучасним запитам роботодавців. 

У Сумській області система професійної (професійно-технічної) освіти включає 

державний і недержавний сектори. При цьому первинна професійна підготовка 

робітничих кадрів здійснюється тільки в державних освітніх закладах. 

У недержавному секторі здійснюється підготовка робітничих кадрів за 

програмами професійного навчання в закладах вищої освіти, на базі навчальних 

центрів Товариств сприяння обороні, установ, організацій, підприємств. Усього в 

області функціонує 49 таких закладів. 

Державний сектор системи професійної (професійно-технічної) освіти –

розгалужена мережа, що включає 29 державних закладів професійної (професійно-

технічної) освіти (у тому числі 6 центрів професійно-технічної освіти, 11 вищих 

професійних училищ, 8 професійних ліцеїв, 2 професійно-технічні училища, 2 навчальні 

центри при установах виконання покарань). 
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Державний сектор системи професійної (професійно-технічної) освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний контингент учнів та слухачів у державних закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти становить 8 937 осіб: за рахунок бюджетних коштів 

навчається 8 557 осіб, на платній основі – 380 осіб. За програмами на базі повної 

загальної середньої освіти здобувають професійну освіту 2 818 осіб (18% від кількості 

випускників закладів загальної середньої освіти), за програмами з одночасним 

отриманням професійної та загальної середньої освіти навчається 5 634 особи (17,8% 

від загальної кількості випускників). За адаптивними програмами професійної 

підготовки здобувають освіту 76 випускників спеціальних допоміжних шкіл, за 

програмами освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» – 146 осіб. 

 

Контингент учнів та слухачів державних закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

 
Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за різними напрямками 

економічної діяльності: за напрямком «Торгівля і громадське харчування» робітничі 

кадри готують 22 заклади, для промисловості – 18, за будівельним та 

сільськогосподарським напрямками – по 14, за напрямком «Транспорт» – 11, для 

сфери послуг – 10. Загалом підготовка здійснюється за 180 професіями.  

У 2020 році відповідно до регіонального замовлення, затвердженого 

розпорядженням    голови  Сумської  обласної державної адміністрації   від   09.07.2020 

№ 302-ОД, планується прийняти на навчання в державні заклади професійної 



Підсумки розвитку освітянської галузі у 2019/2020 н.р. 

 

76 
 

(професійно-технічної) освіти 3 682 особи, що дорівнює фактичному набору на 

навчання у 2019 році (план набору виконано на 90%). 

Станом на 01.01.2020 випуск за регіональним замовленням становив 3 450 осіб. 

Загальна кількість працевлаштованих – 2 485 осіб, що становить 72% від загальної 

кількості випуску, у тому числі 1 885 осіб працевлаштовано за професіями, 

отриманими в закладі, 318 осіб розпочали свою трудову діяльність не за фаховою 

підготовкою, 225 осіб продовжують навчання в закладах вищої та інших закладах 

освіти, 57 осіб призвано до Збройних Сил України (загалом 2 203 особи). 

Для забезпечення регіонального ринку праці кваліфікованими робітничими 

кадрами в області у 2019/2020 навчальному році відкрито нові професії: у державних 

навчальних закладах «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної 

освіти» – «Асистент референта», «Глухівське вище професійне училище» – «Слюсар 

із складання металевих конструкцій», «Сумське міжрегіональне вище професійне 

училище» – «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій», 

державних професійно-технічних навчальних закладах «Шосткинський центр 

професійно-технічної освіти» – «Електромонтер із ремонту й обслуговування 

сонячних електроустановок», «Сумський центр професійно-технічної освіти» – 

«Друкар флексографічного друкування».  

Пріоритетним та економічно обґрунтованим кроком є оптимізація мережі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. На виконання наказів Міністерства освіти 

і науки України в області проводяться заходи щодо реорганізації державних закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання: 

державного професійно-технічного навчального закладу «Хотінський 

професійний аграрний ліцей» до державного навчального закладу «Білопільське вище 

професійне училище»; 

державного професійно-технічного навчального закладу «Краснопільське 

професійно-технічне училище» до державного навчального закладу «Охтирський 

центр професійно-технічної освіти»; 

державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопське 

професійно-технічне училище» до державного професійно-технічного навчального 

закладу «Конотопський професійний аграрний ліцей». 

Важливим питанням є фінансування закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. У 2019 році для фінансування державних закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Сумської області передбачено кошти в сумі 360 122,4 тис. гривень, у 

тому числі з обласного бюджету (22 заклади) – 265 101,5 тис. гривень, з міського 

бюджету м. Суми (7 закладів) – 104 020,9 тис. гривень. У 2020 році – 405 017,6 тис. 

гривень відповідно, у тому числі з обласного бюджету – 288 009,7 тис. гривень, з 

міського бюджету м. Суми – 117 007,9 тис. гривень. 

Вартість утримання 1 учня в середньому становить 42,868 тис. гривень (у тому 

числі по закладах обласного підпорядкування – 46,800 тис. гривень, м. Суми – 35,183 

тис. гривень). 

Середня заробітна плата педагогічних працівників по області становить 8,8 тис. 

гривень, у тому числі викладачів загальноосвітніх предметів – 9,3 тис. гривень, 

викладачів професійно-теоретичної підготовки – 9,2 тис. гривень, майстрів 

виробничого навчання – 7,9 тис. гривень. 

Результатом тісної злагодженої співпраці Сумської обласної державної 

адміністрації та Сумської обласної ради є участь Сумської області в реалізації 
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пілотного проєкту щодо переведення закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти міста Суми з фінансування місцевих бюджетів на бюджет області з 1 вересня 

2020 року. 

У професійній (професійно-технічній) освіті Сумської області велика увага 

приділяється питанням піклування про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування і осіб з інвалідністю. Кількість цих учнів у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти становить 3 872 особи (45,8% від загального 

контингенту). 

Контингент учнів соціально незахищених категорій 

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (кількість) 
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З метою розширення можливостей для учнів соціально незахищених категорій 

продовжується реалізація програми щодо створення в державних закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти освітнього середовища для дітей з 

інтелектуальними порушеннями розвитку. Зокрема, учні цієї категорії здобувають 

професійну освіту за адаптованими навчальними програмами з урахуванням 

специфіки їх захворювань та забезпечуються 

спеціальними засобами навчання. Так, у 2019 

році державними навчальними закладами 

«Глухівське вище професійне училище», 

«Білопільське вище професійне училище», 

«Сумське міжрегіональне вище професійне 

училище» та державними професійно-

технічними навчальними закладами 

«Глинський професійний аграрний ліцей», 

«Конотопський професійний аграрний ліцей», 

«Сумський центр професійно-технічної освіти з 

дизайну та сфери послуг» придбано спеціальні 

засоби корекції психофізичного розвитку для 

спеціальних груп у сумі 1185 тис. гривень.  
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Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та учнів з інвалідністю 

в закладах професійної (професійно-технічної) освіти 
 

150

153

168

Діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування 2019
2018
2017

 
 

387

339

345

Учні з інвалідністю

2019
2018
2017

 
 

Важливим чинником у підготовці робітничих кадрів є матеріально-технічна база, 

що, відповідно до змін у виробництві, має постійно оновлюватися.  

Загальна сума коштів із різних джерел фінансування закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, спрямованих на осучаснення навчально-матеріальної 

бази та проведення ремонтних робіт для підвищення якості підготовки 

кваліфікованих робітників, у 2019 році становила 22 800 тис. гривень та у І півріччі 

2020 року – 5 678,6 тис. гривень. 

Завдяки злагодженій співпраці з органами виконавчої влади Департамент освіти і 

науки об’єктивно та рівнозначно розподіляє виділені кошти між закладами 

професійної (професійно-технічної) освіти області, що дає можливість всім закладам 

освіти зміцнити та оновити матеріально-технічну базу. Зокрема, придбано основні 

засоби для відкриття нової професії «Електромонтер із ремонту й обслуговування 

сонячних електроустановок» у державному навчальному закладі «Шосткинський 

центр професійно-технічної освіти», оновлено швейне обладнання в державному 

професійно-технічному навчальному закладі «Сумське вище професійне училище 

будівництва та дизайну», придбано матеріали та обладнання для створення 

навчально- практичних центрів за галузевим спрямуванням: «Автомобільний 

транспорт» у державному професійно-технічному навчальному закладі «Роменське 

вище професійне училище», «Слюсарна справа» у державному навчальному закладі 
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«Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти»; «Енергетична 

та будівельна сфери» у державному навчальному закладі «Сумське міжрегіональне 

вище професійне училище». 

До якісної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів все активніше 

долучаються фізичні та юридичні особи, місцева влада, благодійні та громадські 

організації, які надають фінансову допомогу закладам професійної (професійно-

технічної) освіти області. Так, за кошти субвенції місцевого бюджету проведено 

реконструкцію спортивного, хокейного майданчиків та покрівлі навчального корпусу 

державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопський професійний 

аграрний ліцей» на суму 3 300 тис. гривень. 

Завдяки благодійній допомозі в сумі 458 тис. гривень для державного професійно-

технічного навчального закладу 

«Сумський центр професійно-технічної 

освіти» надано комп’ютерну техніку, 

автомобілі та проведено поточний 

ремонт. 

Позитивні кроки зроблено в контексті 

оновлення навчально-виробничих 

майстерень та лабораторій, на що 

протягом навчального року залучено 

кошти закладів професійної (професійно-

технічної) освіти в сумі 200 тис. гривень. 

Так, найбільше використано коштів 

на придбання обладнання, матеріалів та осучаснення майстерень у закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти за напрямками «Сільське 

господарство», «Торгівельно-комерційна 

діяльність», «Будівництво», «Сфера 

обслуговування», «Електромонтажні 

роботи», «Автомобільний транспорт», 

«Громадське харчування». 

Зокрема, придбано матеріали та 

обладнання для майстерні державного 

професійно-технічного навчального 

закладу «Роменське вище професійне 

училище» та лабораторію для підготовки 

кваліфікованих робітників за професію 

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» (автомобільний гідравлічний 

підйомник, гідравлічний прес та домкрат, свердлильний станок) для державного 

професійно-технічного навчального закладу «Недригайлівське вище професійне 

училище». 
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Ці заходи забезпечують належну організацію 

навчально-виробничого процесу, що є максимально 

наближеним до умов праці майбутніх випускників, 

та сприяють формуванню в учнів додаткових 

професійних компетентностей. 

Актуальним питанням сьогодення є дотримання 

в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти вимог щодо розробки, упровадження та 

застосування постійно діючих процедур, заснованих 

на принципах Системи управління безпечністю 

харчових продуктів (НАССР). Для реалізації цих 

заходів на оновлення матеріально-технічної бази та 

проведення поточних ремонтів для державного 

навчального 

закладу «Сумське 

міжрегіональне 

вище професійне училище» виділено 639 тис. 

гривень. У 2019/2020 навчальному році проведено 

ремонти харчоблоків у державних навчальних 

закладах «Глинський професійний аграрний ліцей», 

«Охтирський центр професійно-технічної освіти», 

«Роменське вище професійне училище». 

Для створення належних санітарно-гігієнічних 

вимог щодо перебування учнів у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

зокрема, проведення поточних ремонтних робіт 

санітарних кімнат, виділено кошти з обласного 

бюджету в сумі 2 745 тис. гривень. Це дозволило 

забезпечити збереження фізичного, морального 

здоров’я здобувачів освіти, дотримання їх права на 

приватність та створення комфортних умов.  

Одним із сучасних підходів оновлення матеріально-технічної бази закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти є створення сучасного освітньо-

виробничого середовища – навчально-практичних центрів за галузем спрямуванням.  

В області функціонує 10 таких навчально-практичних центрів. Із них у 2019/2020 

навчальному році відкрито чотири: навчально-практичний центр з підготовки 

кваліфікованих робітників за професією 

«Електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж. Електромонтер з 

ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Електромонтажник 

силових мереж та електроустаткування» 

на базі державного навчального закладу 

«Сумське міжрегіональне вище 

професійне училище»; навчально-

практичний центр із професії 

«Монтажник гіпсокартонних 
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конструкцій» за технологіями товариства з додатковою відповідальністю «Сініат» – 

державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне вище професійне 

училище»; навчально-практичний центр із підготовки кваліфікованих робітників за 

професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» – державного 

професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище», 

навчально-практичний центр із підготовки кваліфікованих робітників за професією 

«Слюсар-ремонтник. Слюсар механоскладальних робіт. Слюсар інструментальник» – 

державного навчального закладу «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-

технічної освіти». 

У 2020 році на основі конкурсного відбору серед закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти України щодо створення навчально-практичних 

центрів за галузевим спрямуванням державний професійно-технічний навчальний 

заклад «Роменське вище професійне училище» здобув грант на умовах 

співфінансування для створення на його базі навчально-практичного центру для 

підготовки кваліфікованих робітників за професіями «Муляр», «Штукатур», 

«Лицювальник-плиточник», «Опоряджувальник будівельний», «Монтажник систем 

утеплення будівель». 

На створення Центру передбачаються кошти в сумі 8 700 тис. гривень, із них 

5 600 тис. гривень – кошти державного бюджету, 2 500 тис. гривень – обласного 

бюджету, 600 тис. гривень – інших джерел. Як результат, буде створено новий 

освітній простір – це багатофункціональні приміщення, сучасне обладнання, гнучкі та 

мобільні меблі, сучасний дизайн фасаду з дотриманням вимог стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти за вищезазначеними професіями.  

Функціонування сучасно обладнаних, новітніх навчально-практичних центрів 

надасть змогу підвищити якість професійної підготовки здобувачів освіти, 

здійснювати стажування та підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання 

та викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, 

перепідготовку незайнятого населення, проводити навчання за модульними 

програмами, а головне – забезпечити регіональний ринок праці 

висококваліфікованими, конкурентоспроможними робітничими кадрами. 

За державної підтримки вжито заходів щодо змістовної модернізації професійної 

(професійно-технічної) освіти, поліпшення її якості, інтеграції української 

професійної освіти в міжнародний освітній простір. У першу чергу мова йде про 

підвищення гнучкості освітніх програм, розроблення та впровадження освітніх 

стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного 

підходу.  

У 2020 році робочими групами у складі представників Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Сумській області, закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, роботодавців розроблено та подано на затвердження 

до Міністерства освіти і науки України стандарти професійної (професійно-технічної) 

освіти на основі компетентнісного підходу за професіями: «Електромонтер з ремонту 

та обслуговування сонячних електроустановок», «Маляр». За новою методикою 

оновлено стандарти за професією «Контролер харчової продукції (виробництво 

молочних продуктів)», «Контролер харчової продукції (виробництво м’ясних та 

рибних продуктів)». Розроблено та затверджено в Міністерстві розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України професійний стандарт з професії 

«Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування». 
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Модульний підхід до формування навчальних програм дозволяє оперативно 

вводити нові освітні модулі з актуальних і перспективних питань та напрямків 

розвитку технологій і тим самим забезпечує випереджаючий характер професійної 

освіти і гнучкий діапазон можливостей для професійного зростання, адаптації до 

постійно змінюваних умов і перенавчання у разі втрати актуальності будь-яких 

професій. Роботодавці мають можливість брати активну участь у формуванні вимог 

до рівня професійної компетентності випускника і оцінці якості професійної освіти. У 

цьому контексті дієвою формою здобуття професійної освіти залишається дуальна 

форма навчання. 

У 2019/2020 навчальному році з елементами дуальної форми підготовку 

здійснювали 10 закладів професійної (професійно-технічної) освіти за 11 професіями, 

311 учнів уклали договори з 58 підприємствами різних форм власності на навчання в 

такому форматі.  

Для розширення співпраці із соціальними партнерами щодо впровадження в 

професійну підготовку кваліфікованих робітників елементів дуальної форми навчання 

проведено спільно з представниками Федерації роботодавців України, підприємств, 

установ, організацій, Сумського обласного центру зайнятості, керівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області засідання у форматі «круглого 

столу» з теми «Дуальна система навчання як форма соціального партнерства». 

Під час зустрічі презентовано кращі практики 

впровадження елементів дуальної форми 

навчання в освітній процес державного 

навчального закладу «Сумське міжрегіональне 

вище професійне училище» і акціонерного 

товариства «Сумське машинобудівне науково-

виробниче об’єднання – ІНЖИНІРИНГ», 

державного навчального закладу «Сумський 

центр професійно-технічної освіти харчових 

технологій, торгівлі та ресторанного сервісу» і 

магазином «Ватсон», державного професійно-

технічного навчального закладу «Конотопський 

професійний аграрний ліцей» і Публічного 

акціонерного товариства «Конотопагропостач».  

Пріоритетним напрямком діяльності в області 

є впровадження в освітній процес інноваційних підходів, новітніх виробничих 

технологій, у яких науково-дослідна робота є невід’ємною складовою. Продовжується 

робота над експериментом всеукраїнського рівня з теми «Розвиток публічно-

приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з 

використанням технологій стратегічного менеджменту» на базі Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області, державних 

професійно-технічних навчальних закладів «Роменське вище професійне училище», 

«Сумський центр професійно-технічної освіти».  

Завершується третій етап (узагальнюючий) експериментальної роботи 

регіонального рівня з тем: «Упровадження елементів дуальної форми навчання у 

професійну підготовку кваліфікованих робітників» (державний навчальний заклад 

«Білопільське вище професійне училище», «Шосткинський центр професійно-

технічної освіти», державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопське 
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вище професійне училище», «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну 

та сфери послуг»);  «Розвиток освітнього інформаційного середовища ліцею засобами 

дистанційної форми навчання» (державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Синівський професійний аграрний ліцей»); «Соціальне партнерство як інструмент 

підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників» (державні професійно-

технічні навчальні заклади «Реутинський професійний аграрний ліцей», 

«Конотопський професійний аграрний ліцей); «Професійна підготовка учнів з 

особливими освітніми потребами в професійно-технічному навчальному закладі як 

необхідна умова їх соціальної адаптації та подальшої трудової зайнятості» 

(державний професійно-технічний навчальний заклад «Глухівське вище професійне 

училище»). 

У ході експериментальної роботи регіонального рівня розроблено методичні 

рекомендації з упровадження дуальної форми навчання в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти області; навчально-методичний посібник з організації 

професійної підготовки учнів з особливими освітніми потребами в закладі 

професійної (професійно-технічної) освіти; вебсередовище з професії «Продавець 

продовольчих товарів» для здійснення підготовки за дистанційною формою навчання; 

реалізовано спільні партнерські проєкти закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти і виробничих підприємств у рамках інституту соціального партнерства. 

Результати експериментів апробовано під час карантину для запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19. Зокрема, для своєчасного виконання робочих 

навчальних планів і програм заклади професійної (професійно-технічної) освіти 

здійснювали освітню діяльність з використанням 

технологій дистанційного навчання. При цьому 

навчалися одночасно з учнями і педагогічні 

працівники. Через онлайн-формат роботи Школи 

розвитку ІТ-компетентності Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти в Сумській 

області викладачі та майстри виробничого навчання 

оволодівали вміннями роботи у Google Class, Zoom, 

Jitsi Meet, Goole Meet, Moodle, конструкторі Online 

Test Pad для здійснення контролю знань, у програмах 

відеозапису для організації онлайн-занять 

виробничого навчання тощо. Загалом під час карантину підвищили професійну 

компетентність у Школі розвитку ІТ-

компетентності 735 педагогічних працівників. 

З метою підтримки талановитої молоді, 

підвищення привабливості системи професійної 

(професійно-технічної) освіти щороку 

проводяться предметні олімпіади, конкурси, 

фестивалі, конкурси фахової майстерності 

тощо.  
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Так, у 2019/2020 навчальному році 

проведено обласні учнівські олімпіади зі 

спецпредметів, у яких взяли участь 64 учні із 

27 закладів професійної (професійно-

технічної) освіти та 3 міжшкільних навчально-

виробничих комбінатів. Високий рівень 

теоретичних знань зі спеціальних дисциплін 

показали учні закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії 

«Муляр» – державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Кролевецьке вище 

професійне училище»; з професії 

«Лицювальник-плиточник» – державний навчальний заклад «Сумське міжрегіональне 

вище професійне училище»; з професій «Кондитер» і «Продавець продовольчих 

товарів» – державний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти 

харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу»; з професії «Кравець» – 

державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумське вище професійне 

училище будівництва і дизайну»; з професії «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування» – державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти»; з професії «Водій 

автотранспортних засобів» – державний навчальний заклад «Шосткинський центр 

професійно-технічної освіти»; з професії «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва» – державний навчальний заклад 

«Шосткинський центр професійно-технічної освіти». 

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

загальноосвітньої підготовки визначено 57 переможців із 202 учасників, із яких 7 

учнів посіли перше місце, 14 – друге, 36 – третє. Найбільше призових місць у цьому 

змаганні вибороли учні державних професійно-технічних навчальних закладів: 

«Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» – 6 переможців, 

«Лебединське вище професійне училище лісового господарства», «Сумський центр 

професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу» – 

по 5 переможців, «Сумський хіміко-технологічний  центр професійно-технічної 

освіти», «Сумське вище професійне училище 

будівництва і дизайну» – по 4 переможці.  

У 2019/2020 навчальному році проведено І етап 

Всеукраїнського конкурсу професійної 

майстерності «Worldskills Ukraine» за професійними 

компетенціями «Кондитерське мистецтво», 

«Кулінарне мистецтво», «Електромонтажні 

роботи», «Перукарське мистецтво», «Технології 

моди», «Кладка цегли», «Слюсарні роботи», 

«Зварювальні роботи», у якому взяли участь 45 

представників із 23 закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

У II етапі Всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності серед здобувачів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії 
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«Електрогазозварник» узяли участь 7 представників закладів. Переможцем став учень 

державного професійно-технічного навчального закладу «Недригайлівське вище 

професійне училище». 

У фінальному етапі Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка Катерина Дейнека, учениця державного 

професійно-технічного навчального закладу «Конотопське вище професійне 

училище», Яна Стріжакова, учениця державного навчального закладу «Глухівське 

вище професійне училище», посіли ІІ місце; Євгенія Рекун, учениця державного 

професійно-технічного навчального закладу «Кролевецьке вище професійне 

училище», – ІІІ місце.  

У фінальному етапі ХІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в 

номінації «Історія України і державотворення» учнівська команда державного 

навчального закладу «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної 

освіти» у складі Павла Голика, Артема Деряги, Дмитра Зацарного посіла І місце.  

За високі досягнення в навчанні, спорті у 2019 році стипендію голови Сумської 

обласної державної адміністрації отримували учні закладів професійної (професійно-

технічної) освіти: Король Сергій, учень державного професійно-технічного 

навчального закладу «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну; 

Захаров Єгор, учень державного навчального закладу «Сумський центр професійно-

технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу»; Мащак 

Богдана, учениця державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський 

центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг»; Клепешньова 

Анастасія, учениця державного професійно-технічного навчального закладу 

«Синівський професійний аграрний ліцей». 

За підсумками 2019/2020 навчального року 

9 учнів отримали Похвальні листи «За високі 

досягнення у навчанні» та 19 учнів – Похвальні 

грамоти «За особливі досягнення у вивченні 

окремих предметів», учень Путивльського 

професійного ліцею отримав Золоту медаль. 

У 2019/2020 навчальному році 562 учні 

склали зовнішнє незалежне оцінювання з 

української мови і літератури, історії України, 

математики, фізики, англійської мови, хімії, 

біології та географії. 

Пріоритетним напрямом системи професійної (професійно-технічної) освіти 

залишається професійна орієнтація та розвиток професійної кар’єри здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти.  

У 2019/2020 навчальному році активізовано роботу Центрів розвитку професійної 

кар’єри (державний професійно-технічний навчальний заклад «Роменське вище 

професійне училище», державний навчальний заклад «Шосткинський центр 

професійно-технічної освіти», державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Шосткинське вище професійне училище», державний навчальний заклад 

«Охтирський центр професійно-технічної освіти», державний навчальний заклад 

«Сумське міжрегіональне вище професійне училище», державний професійно-

технічний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну 

та сфери послуг»), діяльність яких забезпечує нові форми професійної орієнтації 
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молоді: розміщення профорієнтаційної інформації на сайтах закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у соціальних мережах), реклама освітніх послуг у 

засобах масової інформації та на телебаченні, запровадження конкурсів «Я – профі», 

«Кращий у професії», використання Книги рекордів училища у профорієнтаційній 

агітації, організація та забезпечення функціонування Асоціації випускників училища, 

створення бази даних успішних випускників. 

Розроблено комплекс тренінгів для профорієнтаторів, визначено план дій щодо 

вдосконалення цього напряму роботи. 

Під час карантинних заходів у 2020 році продовжено профорієнтаційне 

консультування майбутніх абітурієнтів дистанційно шляхом інноваційних форм і 

методів онлайн-роботи центрів розвитку професійної кар’єри: здійснення 

профорієнтаційних офлайн-консультацій через соціальні сторінки Центру розвитку 

професійної кар’єри, кар’єрного коучингу психологічною службою, звітності про 

професії через відеокамеру, подання електронної заяви абітурієнтом, отримання 

консультацій спеціалістів через спілкування Viber, Facebook, Messenger, Телеграм та в 

телефонному режимі, висвітлення діяльності Центру розвитку кар’єри на сайтах 

закладів. 

Продовжується робота семи Центрів військово-патріотичного виховання молоді, 

де створено умови для мотивації здобувачів освіти до вивчення предмета «Захист 

України», збільшення чисельності молоді, яка займається фізичною культурою та 

спортом і буде готовою до виконання обов’язку із захисту незалежності та 

територіальної цілісності України.  

Центри військово-патріотичного 

виховання співпрацюють з військовими 

комісаріатами, військовими частинами, 

силовими структурами, засобами масової 

інформації. 

На базі Центрів проводяться військово-

патріотичні заходи: уроки мужності, 

виховні години, конкурси, спортивні свята, 

вікторини, флеш-моби; тижні військово-

патріотичного виховання; Всеукраїнські 

змагання «Козацька наснага» серед учнів; 

військово-патріотичний квест «Майбутнє 

України в наших руках» тощо. 

Щороку свої досягнення заклади 

професійної (професійно-технічної) освіти 

області презентують на всеукраїнських та 

міжнародних виставках.  

На міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти – 2020» область представлено 

16 закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та Навчально-методичним 

центром професійно-технічної освіти у 

Сумській області.  

За результатами участі заклади 

відзначено 7 золотими, 3 срібними, 6 
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бронзовими медалями.  

Державний навчальний заклад «Сумське міжрегіональне вище професійне 

училище» за підсумками рейтингового відбору на визначення кращого закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти України отримав відзнаку Гран-Прі «Лідер 

професійної (професійно-технічної) освіти України». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пріоритетними завданнями розвитку професійної (професійно-технічної) освіти 

Сумської області є модернізація мережі закладів, оновлення їх матеріально-технічної 

бази; здійснення інформаційно-методичного консалтингу, спрямованого на 

отримання педагогами та керівниками закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти якісного методичного продукту; організація неперервного розвитку 

професійної компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти; подальше запровадження новітніх енергозберігаючих технологій; розробка та 

впровадження гнучких модульних освітніх програм відповідно до потреб здобувачів 

освіти та ринку праці; забезпечення доступу до якісної професійної освіти осіб з 

обмеженими можливостями; створення сучасного інформаційного простору в 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти, удосконалення системи 

дистанційного навчання здобувачів освіти. 
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ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА 
 

Важливу ланку в освітній системі посідає фахова передвища освіта. У Сумській 

області функціонують 23 заклади фахової передвищої освіти: 19 коледжів та 4 

училища. Із них 14 закладів – державної форми власності, 8 – комунальної, 1 – 

приватної. Структурними підрозділами закладів вищої освіти є 13 коледжів. 

В області функціонують 3 заклади фахової передвищої освіти педагогічного 

профілю, 5 – медичного, 6 – аграрного, 1 – мистецького, 8 закладів освіти готують 

фахівців технічних, технологічних, економічних спеціальностей. 

У 2019/2020 навчальному році в закладах фахової передвищої освіти навчався 

11 101 студент, у тому числі на денній формі навчання – 10 169 осіб, на заочній – 932 

особи. За кошти державного та обласного бюджету навчалося 9 637 осіб, за кошти 

фізичних/юридичних осіб – 1 464 особи. 

У 2019 році на І курс денної форми навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» було зараховано 2 880  осіб.  

У 2020 році заклади фахової передвищої освіти вперше здійснюють набір на 

навчання за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр». 

 

 

Контингент студентів у закладах фахової передвищої освіти 
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У закладах фахової передвищої 

освіти здійснюється підготовка 

фахівців 20 галузей знань за  47 

спеціальностями, що забезпечує 

потреби області кваліфікованими 

спеціалістами у сфері фінансів, 

будівництва, охорони здоров’я, 

культури і мистецтва, сфери 

обслуговування, журналістики, 

інформаційних технологій, 

механічної та електричної 

інженерії, освіти, ветеринарної медицини, технологій, транспорту, права, аграрних і 

продовольчих наук. 

З метою розвитку державно-приватного партнерства, набуття студентами 

загальних та професійних компетентностей, умінь і професійних навичок з 

урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки та технологій в області 

розроблено пілотний проєкт та створено навчальний центр дуальної освіти на базі 

Машинобудівного фахового коледжу Сумського державного університету. 

Фінансовий план пілотного проєкту забезпечив проведення сучасного капітального 

ремонту двоповерхового лабораторного корпусу, закупку та встановлення в п’яти 

лабораторіях сучасного технологічного обладнання, а саме: лінії флексорного друку, 

лінії для виготовлення бахіл, сучасних металорізальних верстатів, комп’ютерного 

центру CAD/CAM/CAE систем, екструдера, пробопечатного верстата, розривної 

машини, спектрофотометра.  

Створено 5 аудиторій, оснащених 

інтерактивними дошками, мультимедійними 

проєкторами, комп’ютерами, наочністю для 

спеціальностей 133 «Галузеве 

машинобудування» та 186 «Видавництво та 

поліграфія». 

В освітньому процесі застосовується 

сучасне обладнання для обробки металів 

(фрезерний і токарний верстати «HAAS» з 

СЧПК «FANUC») та обладнання для 

отримання виробів з пластмас провідних 

світових виробників. 

Лінія флексорного друку (флексодрукарська машина F-280) та обладнання для 

проведення лабораторних робіт (пробопечатний верстат, розривна машина, 

спектрометр) дозволяють поглиблено вивчати технологічні процеси поліграфічного 

виробництва, працювати друкарями офсетного, трафаретного, глибокого, 

флексографічного способів друку, копіювальниками, колористами, операторами 

паперорізальних машин та виготовляти друковану продукцію для потреб регіону. 

Комп’ютерна техніка зі спеціальним програмним забезпеченням 

(CAD/CAM/CAE-системи, візуалізатори, симулятори) та технічні засоби навчання 

(проєктори, мультимедійні дошки, стійки «HAAS» СЧПК «FANUC») дозволяють 

вивчати сучасні методи проєктування технологічних процесів виготовлення деталей 

на верстатах із числовим програмним керуванням на автоматичних лініях та 
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отримувати практичні навички роботи з 

віртуальним і реальним обладнанням під час 

проведення практичних і лабораторних 

робіт в сучасних кабінетах та лабораторіях.  

Джерелами фінансування проєкту є 

кошти державного (4 000 тис. гривень), 

обласного (2 000 тис. гривень), міського 

(2 000 тис. гривень) бюджетів та кошти 

групи підприємств «Технологія» (3 000 тис. 

гривень). Усього –  11 000 тис. гривень. 

Упровадження цього проєкту сприяє 

забезпеченню підприємств Сумщини та 

інших регіонів фахівцями з високим рівнем 

знань сучасних технологій автоматизації. 

Підготовку фахівця будівельного профілю, який зможе швидко адаптуватися до 

суспільних вимог, мати можливість постійно підвищувати та розвивати професійні 

компетенції, забезпечує Сумський будівельний коледж.  

Матеріально-технічна база коледжу відповідає нормам для проведення 

навчальних практик з кам’яних, штукатурних та лицювальних, малярних та 

теслярсько-столярних робіт. Усі кабінети і лабораторії вкомплектовано необхідним 

сучасним обладнанням, технікою, меблями, інвентарем. Успішно функціонує філія 

навчального кабінету будівельного матеріалознавства та лабораторії опору матеріалів 

на базовому підприємстві АТ «Сумбуд». 

За 2019/2020 навчальний рік створено 

новий кабінет інженерної геодезії 

(спеціальний фонд – майже 20 тис. 

гривень), придбано комп’ютерну та  

аудіотехніку на суму 185,301 тис. 

гривень, виконано благоустрій території 

коледжу керамічною кольоровою 

бруківкою за рахунок благодійної 

допомоги ТОВ «Керамейя» на суму 30 

тис. гривень. 

Студентами використовуються 

сучасні програмні продукти для архітектурно-будівельного проєктування, виконання 

інженерних креслень, розрахунку будівельних конструкцій, складання кошторисів, 

ведення бухгалтерського обліку, землевпорядного проєктування.  

Викладачі докладають чимало зусиль для оновлення навчально-методичного 

супроводу занять. Займаються друком навчальних посібників  та методичних 

рекомендацій. Протягом 2019/2020 навчального року створено    88 методичних 

розробок, значну частину з яких оприлюднено на методичних сайтах та освітніх 

інтернет-порталах. 

 Освітній процес у коледжі забезпечують висококваліфіковані педагогічні 

працівники, які залучаються на основі сумісництва із закладів вищої освіти міст Суми 

та Харків. Така співпраця закладу освіти з університетами будівельного та 

економічного спрямування вищого рівня надає можливість випускникам підвищити 

свій освітній рівень за скороченим терміном у рамках багатоступеневої освіти. 
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З метою розвитку  високого  потенціалу  та забезпечення  

конкурентоспроможності   в області аграрного сектору економіки в регіоні успішно 

функціонують коледжі, що здійснюють підготовку висококваліфікованих спеціалістів 

для агропромислового комплексу.  

Освітній процес у закладах освіти 

базується на найновітніших комп’ютерних 

технологіях, створено освітнє середовище, 

що дозволяє студенту не тільки 

користуватися всіма інформаційними  

ресурсами  з кожної навчальної дисципліни, 

навчальними програмами, але й вести діалог 

із викладачем у режимі онлайн  у будь-який 

час. 

Студенти цих закладів освіти мають 

унікальну можливість не тільки отримати теоретичні знання з обраної спеціальності, а 

й закріпити їх на практиці в провідних аграрних підприємствах  України. 

З метою сприяння підвищенню професійної компетентності вчителя Нової 

української школи як носія суспільних і освітніх змін, активного учасника і 

провайдера реформ у системі освіти в 

педагогічних закладах фахової передвищої 

освіти проводяться заходи, спрямовані на 

підвищення ефективності підготовки 

вчителів до роботи в умовах Нової 

української школи. 

Освітнє середовище Лебединського 

педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка 

спроєктовано на якісну підготовку фахівців 

та реалізацію особистісного потенціалу 

студентів. 

Підготовка здобувачів освіти 

здійснюється за новими спеціалізаціями: 

«Інструктор-методист тренажерної зали», 

«Учитель інформатики в початкових класах 

та керівник гуртка робототехніки», 

«Гувернер», «Керівник дитячого 

хореографічного колективу».  

Підготовка майбутніх педагогів базується 

на використанні сучасних освітніх 

технологій: технологія розвитку критичного 

мислення, КЕЙС-технологія, технологія 

успіху, проєктні технології, мережеві тощо.  

Осучаснена навчально-методична база та 

новостворений кабінет практичної 

підготовки до Нової української школи 

дозволяє використовувати сучасне 

обладнання, зокрема, мобільну природничу 

лабораторію LABDISK для створення СТЕМ-проєктів, ввести додаткову кваліфікацію 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
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«Керівник гуртка робототехніки» на спеціальності «Початкова освіта», що сприяє 

підготовці сучасного компетентного, успішного, креативного вчителя.  

Використання мережевих технологій Google Classroom, Mеet, Мооble, ZOOM дає 

можливість забезпечити якісне дистанційне навчання.  

Моніторинг готовності випускників коледжу до впровадження сучасних освітніх 

технологій компетентнісного підходу на основі оновлених стандартів Нової 

української школи свідчить про якісну підготовку майбутніх педагогів. 

Результати роботи з обдарованою молоддю  підтверджуються щорічними 

досягненнями студентів на різних етапах конкурсів та олімпіад. Студентка Петренко 

Валерія  (викладач Карпенко О.М.) – переможець   фінального   та   обласного етапу 

Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка (2020 рік). 

Значними є здобутки мистецьких колективів коледжу: ансамблю автентичного 

співу  «Стріла» (керівник Гура В.В.),  вокальної  студії  «Світанок»  (керівник 

Деменко Н.М.), які є лауреатами та дипломантами всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів.  

У Путивльському педагогічному коледжі імені С.В. Руднєва організовано 

постійно діючий семінар «Інноваційні підходи до організації освітньо-виховного 

процесу початкової школи у рамках реформування Нової української школи».  

Викладачі англійської мови разом зі  

студентами здійснювали  співпрацю з 

волонтером Корпусу Миру Росом Гастіном. 

Викладач Кисла Н.В. узяла участь у 

тренінгу для молодіжних тренерів 

«Спілкування без кордонів» від Центру 

Європейських ініціатив за підтримки програми 

Європейського Союзу Еразмус+ (Берлін) та  

стала  учасником  проєкту «Інновації у 

викладанні англійської мови», організованого 

Центром Європейських ініціатив та 

волонтерами Корпусу Миру. 

Студенти коледжу – активні співучасники наукового пошуку викладачів, 

проводять власні наукові дослідження, беруть участь у міжнародних, регіональних, 

обласних семінарах, конференціях, є учасниками і призерами престижних конкурсів, 

проєктів, виставок. 

У рамках міжнародної співпраці студентка шкільного відділення Бунак Аліна у 

2020 році взяла участь у конкурсі «DremECO», організованому Міжнародною 

школою «Меридіан» під патронатом її Королівської Високості Принцеси Швеції 

Вікторії, представивши проєкт «Молодь за безпечне середовище проживання». 

У закладах фахової передвищої освіти проводиться робота щодо впровадження 

здоров’язбережувальних технологій, що включає пропаганду здорового способу 

життя, спрямовану на фізичне вдосконалення та загартування молоді, 

профілактичних заходів з попередження  різноманітних захворювань. 

На базі Сумського медичного коледжу щороку проводиться обласна науково-

практична конференція з актуальних питань екстреної та невідкладної медичної 

допомоги, активними учасниками якої є студенти Глухівського та Конотопського 

медичних училищ. 
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Студенти Шосткинського фахового медичного коледжу є переможцями обласних 

змагань бригад з надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному рівні 

серед студентів медичних закладів. 

Студенти закладів фахової передвищої освіти медичного профілю  проводять 

просвітницьку роботу серед населення щодо запобігання захворюванню на 

коронавірусні інфекції COVID-19.  

Студенти закладів фахової передвищої освіти є активними учасниками заходів 

різних організаційних рівнів. За результатами фінального етапу Х Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка Петренко Валерія, студентка Лебединського педагогічного коледжу імені 

А.С. Макаренка, та Удовиченко Дарина, студентка Лебединського медичного 

училища імені професора М.І. Сітенка, вибороли дипломи І ступеня. 

Студенти Путивльського педагогічного коледжу імені С.В. Руднєва Піддубна 

Євгенія та Свердлікова Дарина стали переможцями Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика; Піддубна Євгенія здобула перемогу в 

Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка. 

Щороку в області 22 студентам закладів фахової передвищої освіти, які досягли 

відмінних успіхів у навчанні, науковій роботі та громадському житті, призначаються 

іменні стипендії голови Сумської обласної державної адміністрації.  
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ВИЩА ОСВІТА 

 
Заклади вищої освіти області успішно інтегрують у міжнародний освітній простір, 

розвиваючи двосторонні і багатосторонні міжнародні зв’язки, освітні та наукові 

проєкти. 

Щороку збільшується контингент іноземних студентів із 62 країн світу, що 

здобувають освіту в закладах вищої освіти Сумської області: у 2019 році їх кількість 

збільшилася порівняно із 2015 роком на 1 465 осіб. 

 

Кількість іноземних студентів у закладах вищої освіти (осіб) 
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Загальна кількість студентів закладів вищої освіти у 2019/2020 навчальному році 

становила 22 903 особи. 

Із загальної кількості студентів на денній формі навчається 15 632, на заочній – 

7 271 студент. Із них за кошти державного бюджету навчається  10 729 студентів, за 

кошти фізичних/юридичних осіб – 12 174 студенти. У 2019 році кількість студентів у 

закладах вищої освіти зменшилася порівняно з 2015 роком  на 4 549 осіб. 

 

Контингент студентів у закладах вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2019 році на І курс денної форми навчання за освітнім ступенем «бакалавр» 

зараховано 2 754 особи.  

В області функціонують 4 заклади вищої освіти: Сумський державний 

університет, Сумський національний аграрний університет, Сумський державний 

педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Глухівський національний 

27 452

26 372

24 849

24 618

22 903

2015 2016
2017 2018
2019



Підсумки розвитку освітянської галузі у 2019/2020 н.р. 

 

95 
 

педагогічний університет імені О.Довженка. Підготовка фахівців здійснюється за 82 

напрямами та 32 галузями знань.  

Сумський державний університет посідає високі позиції серед українських вишів 

та наукових установ у науково-метричних ранжуваннях за показниками публікаційної 

активності, якості публікацій, інтенсивності їх цитувань у Google Scholar, Scopus, 

Web of Science. Заклад підтвердив своє місце в рейтингу Webometrics, суттєво 

покращив свій результат у рейтингу uniRank, увійшовши до четвірки кращих вишів 

України разом із Київським національним університетом імені Т.Шевченка, 

Національним технічним університетом України «Київський політехнічний 

університет імені І.Сікорського», Львівським національним університетом імені 

І.Франка. Університет входить до п’ятірки найбільш цитованих університетів України 

за результатами Transparent Ranking від Webometrics. 

Сумський державний університет стабільно є лідером серед закладів вищої освіти 

України за показниками міжнародної діяльності. 

Університет є членом 22 академічних асоціацій та 

спільнот світу, постійним партнером з виконання 

проєктів у рамках міжнародних грантових 

програм ЄС (Tempus, Erasmus, Horizon 2020). 

Заклад виконує майже 300 міжнародних грантів із 

загальним обсягом фінансування понад 22 300 

тис. гривень. Здійснюється довгострокове 

співробітництво з понад 250 зарубіжними 

партнерами з майже 50 країн світу.  

У Сумському державному університеті 

працюють 22 навчально-наукові центри за участю 

іноземних партнерів, діють TOEFL-центр, 

ресурсні навчальні та сертифікаційні центри провідних національних та міжнародних 

компаній, зокрема AMC Bridge, Cisco, Delcam, IBM, Intel, Google, HP, Microsoft, 

MindK, National Instruments, NetCracker, PortaOne, SAS, Siemens та інших. 

 Університет є лідером за кількістю проєктів – 

переможців Всеукраїнських конкурсів наукових робіт 

молодих вчених. У 2019 році 20 його проєктів отримали 

фінансування. 

За обсягом конкурсного державного фінансування 

фундаментальних, прикладних досліджень, науково-

технічних розробок, наукових робіт Сумський державний 

університет у 2019 році посідав 8 позицію серед закладів 

вищої освіти України. 

У системі міжнародних зв’язків закладу важливе місце 

належить організації виробничого та наукового 

стажування за кордоном. 

Протягом 2019/2020 навчального року студенти 

пройшли стажування на підприємствах Данії, Голландії, 

Німеччини, Польщі, Австрії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії, 

США та Австралії та взяли участь у науково-практичних 

стажуваннях педагогічних працівників закладів освіти. 
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У закладі впроваджено систему паралельного навчання за різними 

спеціальностями як поєднання навчання за базовою спеціальністю за денною формою 

навчання та за додатковою освітньою програмою за дистанційною чи заочною 

формою навчання. 

Протягом карантину в Сумському державному університеті було забезпечено 

повноцінний процес електронного навчання. Визначено механізми спільної 

комунікації викладачів та студентів – від спілкування в месенджерах та соціальних 

мережах до використання інструментів відеозв’язку й колективного навчання за 

методиками провідних світових компаній. 

Розроблено власну методичну модель онлайн-курсів, яка  стимулює високий 

рівень інтерактивності освітнього контенту. Технологічні рішення з оптимізації 

інтерактивного навчального контенту дозволили створити понад 2 000 віртуальних  

тренажерів і симуляторів на базі Java, JS, Flash, Unity3D, у тому числі із 

застосуванням технологій віртуальної і доповненої реальності. На період карантину 

викладачі Сумського державного університету активно застосовували сучасні 

дистанційні технології, наприклад: конструктор навчальних матеріалів Lectur.ED, 

який дозволяє створювати інтерактивні вебсторінки, тести, форуми і завдання для 

спільної роботи; навчальну платформу MiX, що є онлайн-середовищем для всіх видів 

комунікацій між здобувачами освіти і викладачами, здійснює контроль успішності 

кожного студента  й за дисципліною в цілому; відкритий ресурс навчальних 

матеріалів «OCW СумДУ» та сервіс «Електронний особистий кабінет», що є центром 

доступу до онлайн-ресурсів та сервісів університету, засобом комунікації та 

отримання загальноуніверситетської інформації. 

 Сумський національний аграрний університет є потужним науково-дослідним 

центром Північно-Східного регіону України. Основними  напрямами наукових 

досліджень є селекція картоплі, соняшнику, 

гречки, пшениці; розробка енергозберігаючих 

технологій; регулювання безпечності та якості 

харчових продуктів; інституційне 

забезпечення сталого розвитку сільських 

територій в умовах адміністративно-

територіальної реформи.  

Сумський національний аграрний 

університет співпрацює з провідними 

агрохолдингами: «Кернел Груп», 

UKRLANDFARMING, «Миронівський 

хлібопродукт», «Агропросперіс», Індустріальна молочна компанія, Мілкіленд-

Україна, ТОВ «Глобино». 

Розвиток міжнародних зв’язків є пріоритетним завданням у діяльності Сумського 

національного аграрного університету. За останні роки в закладі значно збільшилася 

кількість міжнародних програм навчального та практичного напрямів з країнами 

Європи, Америки та Австралією.  

Закордонними партнерами Сумського національного аграрного університету є 

Університет прикладних наук Нюртінген та Вайєнштефан (Німеччина), центр 

практичної підготовки спеціалістів АПК Дойла-Нінбург, екологічне об’єднання 

«Лого», спілка фермерів Німеччини, Природничо-технічний університет в Бидгощі 

(Польща), Варшавський природничий університет (Польща), Вармінсько-Мазурський 
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університет в Ольштині, 

університет землеробства у Відні, 

Словацький аграрний університет в 

Нітрі, чисельні міжнародні 

організації, які реалізовують 

програми виробничого стажування 

на кращих підприємствах 

розвинутих країн світу.  

Відповідно до рейтингу 

закладів вищої освіти України за кількістю публікацій у науково-метричній базі 

даних Scopus Сумський національний аграрний університет посідає 60 позицію 

(кількість публікацій – 191; цитувань – 774; h-індексу – 15). 

 Сумським державним 

педагогічним університетом імені 

А.С. Макаренка у 2019 році 

продовжено реалізацію завдань 

двох держбюджетних науково-

дослідних тем, що виконувалися на 

замовлення Міністерства освіти і 

науки України. Це проєкти 

наукових робіт та науково-

технічних (експериментальних) 

розробок молодих учених «Інституційно-технологічне проєктування інноваційних 

мереж для системного забезпечення національної безпеки України» та «Розробка 

науково-методичних засад та практичного інструментарію оцінювання комерційних 

(ринкових) перспектив товарних інновацій». 

Університет має понад 30 угод із науковими установами та закладами освіти 

Білорусі, Болгарії, Німеччини, Польщі, США. У рамках співробітництва з Північним 

національним університетом (КНР) діє спільна програма студентської мобільності та 

програма подвійних дипломів з Вищою лінгвістичною школою в Ченстохові 

(Польща).  

Науково-дослідна робота Глухівського національного педагогічного університету 

імені О. Довженка спрямована  на дослідження важливих теоретичних і прикладних 

проблем педагогічної науки, зокрема, підготовку вчителів у світлі Концепції Нової 

української школи. 

Університет активно працює в напрямах інтенсифікації міжнародного 

співробітництва. Укладено угоди із 33 зарубіжними закладами вищої освіти Польщі, 

Німеччини, Туреччини. Продовжено членство в Європейській асоціації з безпеки та 

Міжнародній асоціації екологів університетів. У 2019 році делегація викладачів 

університету взяла участь у 7-му міжнародному інформаційному тижні Еразмус+, 

результатом якого стало обговорення можливості участі в спільних програмах 

Еrasmus+ Capasity Building, проведення спільних конференцій, форумів. Продовжено 

обмін студентами з Університетом прикладних наук Циттау-Герліц (Німеччина). 

У 2019 році  Глухівським  національним  педагогічним університетом виконано 

16 госпдоговірних тем історичного, філологічного, психолого-педагогічного, 

соціально-економічного, техніко-технологічного спрямування.  У 2020 році укладено 

договори на виконання 7 госпдоговірних тем різної тематики. 
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З метою виявлення внутрішнього потенціалу наукової спільноти області щодо 

вирішення нагальних питань протидії захворюванням, відбору ефективних ідей і 

рішень у вигляді системних і організаційних заходів, створення нового продукту або 

послуги щодо поширення коронавірусу в Україні у 2020 році в області проходив 

конкурс проєктів «STOP СOVID-19». 

Конкурс активно підтримала наукова спільнота області, участь узяли всі заклади 

вищої освіти. На конкурс було подано 23 проєкти у 5 номінаціях. Автори проєктів 

запропонували власні шляхи вирішення проблеми: розроблення стартапів, створення 

банку ідей для боротьби з пандемією СOVID-19, узагальнення та поширення досвіду 

роботи щодо боротьби з пандемією. 

У Консолідованому рейтингу вишів України 2019 року, що базується на 

показниках національних та міжнародних рейтингів «ТОП – 200 Україна», 

«SCOPUS», «Бал ЗНО на контракт», складеному інформацій 

ним освітнім ресурсом «Освіта.uа», серед 240 закладів вищої освіти України 

Сумський державний університет посів 13-14 місця, Сумський національний 

аграрний університет − 108 місце, Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка − 148-151, Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка − 214-215 місця. 
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ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА СИСТЕМИ ОСВІТИ 
 

Завдання, визначені Концепцією Нової української школи, не можуть бути 

вирішені без залучення фахівців психологічної служби та своєчасного надання 

ефективної психологічної, соціально-педагогічної допомоги всім учасникам 

освітнього процесу. 

Відповідно до статті 76 Закону України «Про освіту» діяльність психологічної 

служби в системі освіти здійснюється практичними психологами, соціальними 

педагогами. За результатами аналізу даних органів управління освітою у 2019/2020 

навчальному році кількість фахівців психологічної служби становила 728 осіб,  або 

72,2% від нормативної потреби (загальнодержавний показник – 59,6%). 

 

Забезпечення закладів освіти фахівцями психологічної служби 

(у відсотках від потреби) 

 
 

Протягом року ставки практичних психологів уведено в закладах дошкільної 

освіти (1,25 ставки, 3 заклади), закладах загальної середньої освіти (3 ставки, 

7 закладів) та закладах позашкільної освіти (1 ставка, 2 заклади), ставки соціальних 

педагогів – у 7 закладах загальної середньої освіти. Загалом протягом року введено 

5,25 ставки практичних психологів та 3 ставки соціальних педагогів (Буринський, 

Глухівський, Роменський, Ямпільський райони, м. Ромни, Березівська, Річківська 

сільські, Дубов’язівська селищна, Конотопська, Кролевецька, Дружбівська міські 

об’єднані територіальні громади). Посади спеціалістів служби введено також у 

державних професійно-технічних навчальних закладах «Глинський професійний 

ліцей», «Краснопільський професійний ліцей», Маловисторопському фаховому 

коледжі імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету, 

Сумському фаховому коледжі мистецтва і культури імені Д.С. Бортнянського. 

Уведення посад дозволило збільшити показник забезпеченості практичними 

психологами, соціальними педагогами  закладів різних типів порівняно  з 2018/2019 

навчальним роком. 
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Забезпечення закладів освіти посадами практичних психологів 

(у відсотках від потреби) 

 
 

Забезпечення закладів освіти посадами соціальних педагогів 

(у відсотках від потреби) 

 
Фахівцями психологічної служби стовідсотково забезпечено заклади дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти Охтирської міської, Нижньосироватської, 

Вільшанської сільських об’єднаних територіальних громад. 

Практичними психологами повністю укомплектовано заклади дошкільної, 

загальної середньої освіти Березівської, Бочечківської, Верхньосироватської, 
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Коровинської, Чернеччинської сільських, Миколаївської сільської Сумського району, 

Шалигинської селищної, Конотопської, Шосткинської міських об’єднаних 

територіальних громад, Липоводолинського району, м. Глухів.  

Найкращі показники забезпеченості закладів загальної середньої освіти посадами 

соціальних педагогів у Степанівській, Чупахівській, Недригайлівській селищних, 

Бездрицькій, Боромлянській, Грунській, Миропільській сільських, Дружбівській 

міській об’єднаних територіальних громадах, Білопільському, Недригайлівському, 

Охтирському, Тростянецькому районах (100%). 

У цілому забезпеченість закладів освіти всіх типів посадами практичних 

психологів становить 79,2% від нормативної потреби (2019 рік – 77,1%), соціальними 

педагогами – 59,8%  (2019 рік – 57,3%). 

Поряд із цим у розвитку регіональної психологічної служби є питання, що 

потребують уваги органів управління освітою, керівників закладів освіти щодо їх 

вирішення.  

Більше половини районів, міст, об’єднаних територіальних громад мають нижчий 

за обласний показник забезпеченості закладів дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти посадами практичних психологів. Найнижчими є показники в 

Синівській, Андріяшівській, Річківській сільських, Хотінській, Кириківській, 

Чупахівській селищних об’єднаних територіальних громадах. У закладах освіти 

Охтирського району посади практичних психологів відсутні  взагалі. 

Посади практичних психологів не введено в жодному із закладів дошкільної 

освіти Конотопського, Кролевецького, Тростянецького, Ямпільського районів, 

Бездрицької, Боромлянської, Грунської, Комишанської,  Кириківської, 

Миропільської, Річківської, Синівської сільських, Хотінської, Чупахівської, 

Дубов’язівської селищних об’єднаних територіальних громад.  

Уведення посад у закладі дошкільної освіти є особливо актуальним, адже 

кількість дітей дошкільного віку, які мають особливі освітні потреби, в області 

становить  3 085 осіб.  

Забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

практичними психологами (у відсотках) 
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Забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої  

та позашкільної освіти практичними психологами (у відсотках) 
 

 

 
 

 

У закладах загальної середньої освіти м. Ромни, м. Лебедин, Липоводолинського 

району, Андріяшівської, Синівської сільських, Шалигинської селищної об’єднаних 

територіальних громад відсутні посади соціальних педагогів, що  унеможливлює 

соціально-педагогічний патронаж здобувачів освіти, сімей, які опинилися у складних 

життєвих ситуаціях, вирішення питань соціального  захисту.  
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Забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої  

та позашкільної освіти практичними психологами (у відсотках) 

 

Область має дефіцит спеціалістів у закладах освіти,  розташованих у сільській 

місцевості. Так, забезпеченість сільських закладів у 2019/2020 навчальному році 

практичними психологами становить 64,5% від потреби, соціальними педагогами – 

54,4% (для порівняння: у міській місцевості ці показники становлять відповідно 

91,1% та 62,5%). А це означає, що значна кількість закладів дошкільної, загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної) освіти залишається без психологічного 

супроводу та соціально-педагогічного патронажу.   
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У той же час Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього 

середовища в Новій українській школі вкотре актуалізує необхідність забезпечення 

кожного закладу освіти практичним психологом і соціальним педагогом, адже 

психологічна служба відіграє ключову роль у створенні та підтримці здорових та 

безпечних умов у закладах освіти, 

запобіганні насильству та булінгу, проявам 

екстремізму, расової та релігійної 

нетерпимості між учасниками освітнього 

процесу.  

Протягом 2019/2020 навчального року 

спеціалістами служби надано понад 2,5 тис. 

консультацій для учнів,  батьків та 

педагогів щодо попередження негативних 

явищ в освітньому середовищі; проведено  

500 тренінгів. 

З метою впровадження моделей 

безпечної міжособистісної взаємодії з однолітками та дорослими практичними 

психологами, соціальними педагогами активно застосовуються програми 

примирення, що навчають учнів навичкам вирішення конфліктів ненасильницьким 

способом за допомогою медіаторів (посередників) шляхом створення служб 

порозуміння. У минулому навчальному році такі служби функціонували в 79 закладах 

освіти. Позитивний досвід роботи служб порозуміння напрацьовано в Сумській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 24 (практичний психолог Гусениця Н.І.), 

Сумській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченка 

(практичний психолог Зеленська Н.М.), Конотопській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів № 10 (практичний психолог Севрюк В.С.), Свеській спеціалізованій школі         

І-ІІІ ступенів № 1 Ямпільської районної ради (практичний психолог 

Бобровицька Л.В.). Загалом протягом року медіаторами служб порозуміння області 

проведено 400 кіл примирення та 125 медіаційних зустрічей. Як зазначають керівники 

закладів, це сприяло покращенню загального мікроклімату, зниженню кількості 

конфліктів і випадків прояву насильства серед учнів.   

На розвиток в учнів здатності до рефлексії та вміння критично ставитися до себе, 

розуміти основні питання пізнання, моралі спрямовано й обласний дистанційний 

проєкт «Мій світ психології», започаткований у 2015 році. У 2019/2020 навчальному 

році участь у проєкті взяли 184 старшокласники практично з усіх районів, міст та 

об’єднаних територіальних громад області. Зацікавленість проєктом, на думку його 

учасників, обумовлена тим, що він допомагає краще пізнати себе, свої прагнення, 

почуття, а відтак, краще розуміти інших, будувати конструктивні стосунки один з 

одним, берегти психічне здоров’я.  

Особливої актуальності проблема збереження психічного здоров’я учасників 

освітнього процесу набула в березні  2020 року у зв’язку з переходом закладів освіти 

на дистанційне навчання. В умовах карантину роботу спеціалістів служби було 

спрямовано на  формування конструктивних способів вирішення складних 

життєвих ситуацій, сприяння стабілізації емоційного стану; формування 

психосоціальної стійкості до стресу; попередження емоційного вигорання в батьків та 

педагогів. Реалізація означених завдань  відбувалася з використанням соціальних 

мереж та вебсайтів закладів освіти. Заслуговує на увагу робота психологічних служб 
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м. Глухів, Чернеччинської сільської об’єднаної територіальної громади, які створили 

в соціальній мережі Facebook сторінку, де батькам надаються консультації щодо 

оптимізації батьківсько-дитячих стосунків, особливостей виховання та розвитку 

дітей. Подібні сторінки створено практичними психологами, соціальними педагогами 

Недригайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Недригайлівської селищної 

ради, Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нижньосироватської 

сільської ради, Басівського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Сумської районної ради, Кролевецьких 

закладів дошкільної освіти № 5, № 7 Кролевецької міської ради, Баницького 

навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад Глухівської районної ради, Класичного фахового коледжу 

Сумського державного університету, державного професійно-технічного навчального 

закладу «Конотопське вище професійне училище» та багатьма іншими.  

Позитивним є досвід Власенка О.В., практичного психолога Сумського міського 

Центру науково-технічної творчості молоді, Стецієнко Т.А., практичного психолога 

Сумського  дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 1 «Ромашка», які провели серію 

онлайн-ігор для корекції та розвитку 

пізнавальних процесів, вебінари для 

старшокласників та педагогів. Загалом 

використання соціальних мереж сприяло 

збільшенню кількості отримувачів тих чи 

інших видів психологічної допомоги, якісно 

змінило специфіку роботи спеціаліста.  

Новим для регіональної психологічної 

служби стало і проведення в онлайн-режимі 

Тижня психології, який у 2019/2020 навчальному році проходив під гаслом 

«Психологія у моєму житті». На своїх сторінках у мережі Facebook практичні 

психологи закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-

технічної) освіти запропонували дітям, батькам, педагогам найрізноманітніші форми 

участі. Це створення відеороликів «Психологія в житті кожної людини – це…»; 

відеоматеріалів про психологію, про родинні цінності; складання віршів; створення 

інсталяцій;  розробка авторських ігор; написання листів психологу; розповіді самих 

психологів про їх шлях у психологію; психологічний кольоровий квест; флешмоб 

серед педагогів «Психологія – це круто». 

Підлітковий вік вирізняється особливою увагою до усвідомлення власного «Я». І 

можливості психології в цьому відношенні безперечні, а тому заклади освіти мають 

максимально сприяти введенню в освітній процес факультативів та спецкурсів 

соціально-психологічної спрямованості. Проте  не всі керівники розуміють це: із 408 

закладів загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році лише у 68 (16,7%) 

було введено факультативи. Найкращою є ситуація в м. Лебедин, Шосткинському, 

Середино-Будському районах, Степанівській, Краснопільській селищних, 

Бездрицькій сільській об’єднаних територіальних громадах.  

Необхідною умовою ефективної роботи спеціаліста психологічної служби є 

наявність окремого кабінету, без якого більшість видів робіт втрачають будь-який 

сенс. Проте лише половина практичних психологів та третя частина соціальних 

педагогів мають окремі кабінети. 
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Забезпечення кабінетами практичних психологів 

у 2019/2020 навчальному році (у відсотках) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення кабінетами соціальних педагогів 

у 2019/2020 навчальному році (у відсотках) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найгіршою є ситуація з кабінетами в закладах освіти Білопільського, 

Охтирського, Тростянецького районів, Боромлянської, Річківської, Комишанської 

сільських, Миколаївської селищної Білопільського району об’єднаних територіальних 

громад, Охтирського району, де всі практичні психологи працюють у суміщених з 

іншими фахівцями кабінетах. В одного практичного психолога (Кириківська сільська 

ОТГ) та одного соціального педагога (Охтирський район) взагалі відсутнє робоче 

місце.   

Облаштування кабінету спеціаліста за «сусідським принципом», тобто поділ 

приміщення на професійні «куточки» психолога/соціального педагога та іншого 

фахівця, –  не найкраща ідея. Така організація робочого місця не сприяє компетентній 

професійній діяльності спеціалістів служби і може значно знизити ефективність 

корекційно-діагностичних заходів та  їх результати, ускладнити роботу з батьками, 

унеможливити консультативну діяльність. Адже саме ці види робіт займають значне 

місце в діяльності практичних психологів та соціальних педагогів. Так, протягом 
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2019/2020 навчального року практичними психологами було охоплено 

індивідуальною та груповою корекційною роботою 36 404 здобувачі освіти, надано 

індивідуальні  консультації 23 923 здобувачам освіти, 9 065 педагогам, 13 408 

батькам, соціальними педагогами відповідно – 1 204, 4 065, 5 289.  

Успішне вирішення зазначених питань гарантує ефективність діяльності 

психологічної служби та її затребуваність системою освіти. 
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ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 
 

Педагогічні колективи області налічують 21 057 педагогів: у закладах дошкільної 

освіти – 4 175 осіб (19,8%), загальної середньої – 11 494 (54,6%) особи, позашкільної 

– 932 особи (4,4%), професійної (професійно-технічної) – 1 169 (5,5%), фахової 

передвищої та вищої – 3 287 (15,7%). 

 

 

Склад педагогічних кадрів закладів освіти (у відсотках) 

 

                      Заклади 

 
 

 

 

Із загальної кількості педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти педагогів віком 

до 30 років налічується 2 589 осіб (14,6%), від 31 до 60 років – 13 372 (76,9%), більше 

60 років – 1 509 (8,5%). 

Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої, позашкільної, 

професійної (професійно-технічної) освіти зі стажем роботи до 3 років – 1 129 осіб 

(8,3%); від 4 до 10 років – 2 280 (16,8%); від 11 до 30 років – 7 058 (51,9%) осіб, 

більше 31 року – 3 128 (23%). 

Кваліфікаційний рівень «спеціаліст, магістр» мають 14 797 педагогічних 

працівників дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти (89,1%), «бакалавр» 

– 492 (3%), «молодший спеціаліст» – 1 228 (7,4%), педагогів із загальною середньою 

освітою – 84 (0,5%). 

Із 14 148 педагогів закладів дошкільної, загальної середньої та професійної 

(професійно-технічної) освіти з кваліфікаційним рівнем «спеціаліст, магістр», за 

результатами атестації кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» має 

5 591 педагог (39,5%), «спеціаліст  І категорії» – 4 631 (32,7%), «спеціаліст ІІ 

категорії» – 2 575 (18,3%), «спеціаліст» – 1 351 (9,5 %). 
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Якісний склад педагогічних працівників закладів освіти (у відсотках) 

 
У закладах освіти області постійно оновлюються педагогічні кадри. Станом на 

01.08.2020 у закладах загальної середньої освіти налічується  183 вакантні посади. 

Найбільша потреба – в учителях англійської мови, математики, початкових класів. 

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» (ст. 22, п. 12; 

ст. 39) з 2020 року укладаються договори з директорами закладів та педагогічними 

працівниками, які досягли пенсійного віку і отримують пенсію. Укладено договори із 

394 директорами закладів загальної середньої освіти (14 вакантних посад), 1 187 

строкових контрактів – із педагогічними працівниками, яким виплачується пенсія за 

віком. 

Держава постійно піклується про педагогів. Почесними званнями «Заслужений 

працівник освіти» та «Заслужений вчитель» відзначено 34 педагоги закладів загальної 

середньої освіти. 

У 2019/2020 навчальному році Премією Верховної Ради України нагороджено 

Горшеніну С.П., директора Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

Конотопської міської ради. Сумською обласною премією імені А.С. Макаренка 

відзначено 5 педагогічних працівників: у номінації «Діяльність педагогів дошкільних 

навчальних закладів» – Муравйову С.М., завідувача Косівщинського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) «Золота рибка» Косівщинської сільської ради 

Сумського району;  у номінації «Діяльність педагогічних працівників 

загальноосвітніх шкіл» – Негрія М.Г., учителя фізичної культури Свеської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 «ліцей» Ямпільської районної ради;  у 

номінації «Діяльність педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів» – 

Палкіну С.О., директора Державного позашкільного оздоровчого закладу санаторного 

типу «Ровесник»; у номінації «Діяльність педагогів у галузі професійно-технічної 

освіти» –  Яцменко С.М., викладача української мови та літератури державного 

професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище»;  

у номінації  «Діяльність педагогів у галузі вищої освіти» – Гребеник Т.В., директора 

Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного 

університету. 

Доплату до посадового окладу за підготовку переможців міжнародних, 

всеукраїнських, обласних учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних 

змагань отримують 358 учителів (у 2019 році – 427). 
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КОМПЕТЕНТНІСНЕ ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ – ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ 

 

Забезпечення високої якості надання освітніх послуг у післядипломний період – 

необхідна умова сучасної андрагогічної освіти. У 

цьому контексті в комунальному закладі 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (далі – Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти) 

освітній процес організовано з метою 

забезпечення професійних потреб педагогів, в 

основу якого покладено прогресивні технології, 

форми, методи роботи та який побудовано на 

досягненнях науки і практики.  

У 2019/2020 навчальному році в 

Сумському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти підвищили 

кваліфікацію 616 навчальних груп слухачів з 

55 спеціальностей за різними формами 

підвищення кваліфікації (очна – 5 579 слухачів, 

очно-дистанційна – 1 901, дистанційна – 691) 

та проблемно-тематичними курсами, експрес-

курсами, курсами за вибором. На вимогу часу                 

(з 13 березня 2020 року) усі курси підвищення 

кваліфікації проведено в дистанційному режимі (1 290 слухачів).   

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» Сумським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти здійснено освітню діяльність, спрямовану на 

розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, які працюють у 

початкових класах за Державним стандартом початкової освіти, зокрема, у 2019/2020 

навчальному    році    забезпечено  підвищення  кваліфікації  1 900 педагогів області 

(7 тренерів-педагогів для підвищення кваліфікації директорів, заступників директорів 

з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи в початковій школі; 799 

директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) 
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роботи закладів загальної середньої освіти; 55 учителів початкової школи, які навчали 

учнів 1 класів у 2019/2020 навчальному році, та 527 учителів початкової школи, які 

будуть навчати учнів 1 класів у 2020/2021 навчальному році; 34 вчителі англійської 

мови, які навчатимуть учнів початкової школи;   194 асистенти вчителя закладів 

загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням; 264 вчителі 

предмета «Мистецтво»). 

На оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників (тренерів, тренерів-

педагогів), які забезпечували підвищення кваліфікації вчителів, було витрачено 

кошти субвенції з державного бюджету в сумі 768,459 тис. гривень за 2019 рік, у тому 

числі 469,747 тис. гривень у першому півріччі 2019/2020 навчального року. 

Сучасний зміст освітніх програм, навчальних і навчально-тематичних планів 

підготовки тренерів-педагогів та підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

розроблено на підставі типових освітніх програм, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 13.12.2018 № 1392 «Про затвердження Типової освітньої 

програми організації і проведення 

підвищення кваліфікації керівних кадрів 

закладів загальної середньої освіти 

відповідно до вимог Концепції «Нова 

українська школа». Крім того, до 

навчально-тематичного плану фахових 

курсів підвищення кваліфікації 

директорів, заступників директорів з 

освітньої роботи закладів загальної 

середньої освіти введено актуальні теми з питань управлінських аспектів 

упровадження Державного стандарту початкової освіти.  

У 2019/2020 навчальному році було запроваджено інтерактивні та сучасні форми 

підвищення кваліфікації педагогів, які працювали в початкових класах за Державним 

стандартом початкової освіти: тренінги, міжрайонні семінари, практикуми з розробки 

конструкторів занять, майстер-класи тощо.  

Методичний супровід діяльності вчителів закладів загальної середньої освіти 

області реалізовувався Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної 

освіти шляхом проведення 79 інтерактивних заходів, у тому числі 43 обласних 

семінарів (науково-методичних, науково-практичних, навчально-практичних, у формі 

нарад, онлайн-навчань, вебінар-заходів), 4 студій: 1 – мистецької, 2 – лінгвістичних, 1 

– з упровадження всеукраїнського експерименту в закладах дошкільної освіти; 27 

мобільних порадників, 3 дидактико-педагогічних колоквіумів, 2 кейс-стаді тощо, 

залучивши 6 986 активних учасників. 
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З метою вдосконалення професійної майстерності педагогів, стимулювання їх до 

розвитку творчої активності працювали 12 обласних творчих груп: методистів 

закладів дошкільної освіти, заступників директорів з навчально-виховної роботи, 

української мови та літератури, математики, історії, фізики, хімії, біології, іноземних 

мов, предметів «Захист Вітчизни» та «Основ медичних знань», початкових класів; 8 

обласних шкіл (педагогічної майстерності, молодого управлінця (методиста), 

молодого вчителя).  

 
На допомогу педагогічним працівникам області методистами Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти надано  

125 методичних рекомендацій, видано 104 друковані праці за напрямами роботи: з 

обдарованою учнівською молоддю, формування компетентнісного випускника Нової 

української школи, упровадження інтегрованого навчання тощо. 

Для визначення потреб педагогів області щодо забезпечення освітнього процесу 

засобами дистанційного навчання проведено моніторингове дослідження, у рамках 

якого опитуванням було охоплено заступників директорів 383 закладів загальної 

середньої освіти.  

З метою надання дієвої методичної допомоги педагогічним працівникам області 

щодо впровадження дистанційного навчання, 

опанування програм інтернет-сервісів та 

електронних освітніх платформ, 

методистами навчально-методичного відділу 

координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної 

освіти проведено 32 онлайн-заходи (8 950 

переглядів), обласний вебінар «Неперервна 

освіта учнів, вихованців у віддаленому 

режимі (під час карантинних заходів)» (4 124 перегляди); розроблено рекомендації 

щодо моделювання дистанційного навчання учнів (16), організованого проведення 

підсумкового оцінювання та завершення навчального року (26); розміщено 76 

тематичних інформацій на сайті закладу.  

http://www.soippo.edu.ua/index.php/mobilna-storinka-metodista
http://www.soippo.edu.ua/index.php/mobilna-storinka-metodista
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Методичні заходи за напрямом роботи у віддаленому режимі 

 

 
 

Виявлення та підтримка 

талановитих педагогічних 

працівників, поширення кращого 

педагогічного досвіду є завданням 

конкурсів професійної майстерності 

вчителів, що відбуваються за 

підтримки Сумського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти. Так, у 2019/2020 навчальному році в Сумській області відбувся 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2020» у номінаціях: «Історія», «Хімія», 

«Зарубіжна література», 

«Образотворче мистецтво», 

«Початкова освіта», який у першому 

(зональному) турі об’єднав 399 

учителів закладів загальної 

середньої освіти області та 66 

учителів – у другому 

(регіональному) турі конкурсу. 

Перемогу здобули: у номінації 

«Історія» – Олійник О.В., учитель Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Охтирської міської ради; номінації «Хімія» – Мар’єнкова С.Є., учитель Тростянецької 

філії № 1 І-ІІ ступенів закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів № 5 

Тростянецької міської ради; номінації «Зарубіжна література» – Бескорса О.А., 



Підсумки розвитку освітянської галузі у 2019/2020 н.р. 

 

114 
 

учитель Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 імені Б.Берестовського 

м. Суми; номінації «Образотворче мистецтво» – Остапенко П.В., учитель Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Суми; номінації «Початкова освіта» – 

Волницька В.В., учитель Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 

м. Суми.  

У 2020 році проведено ІІ (обласний) етап фестивалю-огляду фахової майстерності 

педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» в номінаціях: «Сучасне, 

доступне та розвивальне середовище в закладі дошкільної освіти», «Діти – батьки – 

педагоги» – партнерська взаємодія в освітньому процесі закладу дошкільної освіти», 

«Досвід упровадження інноваційних освітніх технологій у закладі дошкільної освіти». 

На конкурс  було представлено 57 робіт, серед яких переможцями в номінаціях 

визнано: «Сучасне, доступне та розвивальне середовище в закладі дошкільної освіти» 

– Шосткинський дошкільний навчальний заклад № 11 «Казка»; «Діти – батьки – 

педагоги» – партнерська взаємодія в освітньому процесі закладу дошкільної освіти» – 

Роменський дошкільний навчальний заклад № 4 «Малятко»; «Досвід упровадження 

інноваційних освітніх технологій у закладі дошкільної освіти» – Роменський 

дошкільний навчальний заклад № 8 «Дзвіночок». 

Найбільш масовими учнівськими заходами, 

що відбуваються за сприяння Сумського 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, є Всеукраїнські учнівські 

олімпіади, до участі в яких у 2019/2020 

навчальному році залучено 787 учнів 7-11 

класів закладів загальної середньої освіти, з 

яких 379 стали переможцями.  

У 738 закладах освіти області реалізовано 5 

проєктів міжнародного рівня, 13  всеукраїнського, 2 – регіонального; здійснено 

експериментальну роботу, у тому числі всеукраїнського рівня (15 експериментів); 

упроваджено в освітній процес 285 закладів освіти 40 інноваційних педагогічних 

технологій. 

Наданню якісних освітніх послуг сприяє кадровий та науково-педагогічний 

потенціал Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, який 

представлено 4 докторами наук, 32 кандидатами наук. При кафедрах функціонує 6 
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лабораторій: історико-краєзнавчих досліджень; інклюзивного та інтегрованого 

навчання; проблем медіаосвіти та медіаграмотності; здоров’яспрямованої освіти; 

«STEM-освіти»; організації роботи опорних шкіл.  

У 2019/2020 навчальному році на базі закладу  проведено 2 міжнародні та 7 

всеукраїнських конференцій. Розроблено та видано друком наукову і науково-

методичну продукцію (271 наукове видання); тираж журналу «Освіта Сумщини» та 

газету «Педагогічна трибуна». Крім того, за напрямом наукових досліджень 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти співпрацює із 

закладами вищої освіти Казахстану, Грузії, Польщі; компанією MIKSIKE (Естонія) за 

напрямом реалізації українсько-естонського освітнього проєкту «Міксіке в Україні». 

Заклад щороку розширює коло партнерів, укладаючи спільні угоди про співпрацю, 

бере активну участь у проведенні спільних заходів, залучаючи заклади освіти, 

педагогів до плідної співпраці з якісного оновлення системи української освіти. 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

 
Одним з головних завдань Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації у 2019/2020 навчальному році було сприяння органам управління освітою в 

реалізації в закладах освіти державної політики із фізичного виховання і спорту.  

Покращення фізичного здоров’я учнів та студентів, упровадження новітніх 

методів та засобів фізичної культури, зміцнення матеріально-спортивної бази – 

пріоритетні напрямки діяльності педагогічних колективів закладів освіти. 

Проведення різноманітних змагань, у тому числі і багатоступеневих, серед 

учнівської та студентської молоді стало головним чинником активізації спортивно-

масової роботи безпосередньо в закладах освіти. В обласних фінальних змаганнях 

мали можливість узяти участь спортивні команди закладів освіти всіх типів. 

Набули популярності спортивні заходи серед учнівських команд: шкільні ліги з 

волейболу (180 команд – 1 910 учасників), футзалу (75 команд –  750 учасників), 

баскетболу (348 команд – 1 392 учасники). 

На підтримку ініціативи Національного Олімпійського Комітету України та з метою 

пропаганди здорового способу життя, залучення більшої кількості дітей та студентів до 

занять спортом у закладах освіти у вересні 2019 року в рамках Олімпійського тижня 

проведено відкриті уроки, зустрічі з ветеранами спорту, спортсменами та провідними 

фахівцями галузі фізичної культури, бесіди, виховні години, конкурси малюнків на 

спортивну тематику, вікторини. 

У заходах узяли участь 63 864 учні та студенти із 508 закладів освіти області.  

Організовано та проведено обласний етап Всеукраїнського огляду-конкурсу на 

кращий стан фізичного виховання в закладах системи освіти України серед закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти.  

Учасниками Всеукраїнського спортивно-масового заходу, присвяченого 

Міжнародному дню студентського спорту, стали 10 600 студентів із 21 закладу вищої 

освіти.  

     
 

Спільно з обласним відокремленим підрозділом Громадської організації  

«Українська федерація учнівського спорту» проведено Всеукраїнський фізкультурно-
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оздоровчий захід серед школярів – Challenge Fest, програмою якого було передбачено 

майстер-класи з різних видів єдиноборств, показові естафетні змагання «Cool Games», 

змагання зі спортивного орієнтування. У заході взяли участь 40 532 учні із 329 

закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти області. 

 

     
 

В області працюють 27 комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що 

займаються розвитком 30 видів спорту. Першу категорію присвоєно трьом дитячо-

юнацьким спортивним школам, другу – восьми. Фізичною культурою і спортом у 733 

групах охоплено 8 582 учні, що порівняно з 2018/2019 навчальним роком на 21 групу 

та 369 учнів менше. У групах початкової підготовки займаються 4 659 учнів (54,2% 

від загальної кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл), у групах 

попередньої базової підготовки – 3 701 учень (43,1%), у групах спеціалізованої 

базової підготовки – 211 учнів (2,4%), у групах підготовки до вищих спортивних 

досягнень – 11 учнів (0,1%). Аналіз співвідношення контингенту свідчить про 

зростання показника охоплення дітей, які займаються в групах початкової та 

попередньої базової підготовки.  

З метою аналізу стану підготовки спортивного резерву, стимулювання  роботи 

педагогічних колективів спортивних шкіл, підвищення якості проведення навчально-

тренувальної, спортивно-масової роботи Сумською обласною дитячо-юнацькою 

спортивною школою до 10 лютого щороку проводиться огляд-конкурс серед дитячо-

юнацьких спортивних шкіл області. За підсумками роботи у 2019 році переможцями у 

своїх групах стали комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Барса» м. Шостка, 

Білопільська дитячо-юнацька спортивна школа імені  Ю.Білонога; визначено кращих 

спортсменів та тренерів. 

Навчально-тренувальний процес з учнями проводять 338 тренерів-викладачів, із 

яких 236 є штатними працівниками (69,8%). Із числа штатних працівників спеціальну 

освіту мають 206 тренерів (87,2%). Вищу кваліфікаційну категорію присвоєно 18 

тренерам, першу – 31, другу – 110. Звання «Заслужений тренер СРСР» та  

«Заслужений тренер України» мають 10 тренерів-викладачів,  «Заслужений працівник 

фізичної культури», «Заслужений працівник освіти України» – по 2 тренери-викладачі. 

Протягом 2019/2020 навчального року, виступаючи на змаганнях міжнародного та 

всеукраїнського рівнів, 149 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
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неодноразово ставали переможцями та призерами. Серед переможців та призерів 

міжнародних змагань найбільш успішними є виступи вихованця Білопільської 

дитячо-юнацької спортивної школи Опанасенка Віталія, який на чемпіонаті Світу з 

легкої атлетики серед школярів у м. Спліт (Хорватія) виборов бронзову медаль, 

вихованки дитячо-юнацької спортивної школи м. Охтирка Федорченко Ярини, яка на 

чемпіонаті Світу із боротьби самбо серед молоді в м. Ташкент (Узбекистан) та на 

чемпіонаті Європи в м. Рига (Латвія) виборола бронзові медалі. 

Разом із цим у роботі дитячо-юнацьких спортивних шкіл області є  питання, що 

потребують вирішення. Низьким є рівень фінансування участі у змаганнях у 

комунальному закладі «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віктора 

Гречаного» Роменської міської ради, дитячо-юнацькій спортивній школі Глухівської 

районної ради, комунальному закладі Буринської міської ради Буринській дитячо-

юнацькій спортивній школі, комунальному закладі Тростянецької міської ради 

«Тростянецька дитячо-юнацька спортивна школа», комунальному позашкільному 

навчальному закладі Чернеччинської сільської ради «Чернеччинська дитячо-юнацька 

спортивна школа «Юність». Не виділялися кошти  для  участі в змаганнях у дитячо-

юнацькій спортивній школі Краснопільської селищної ради, комунальному закладі 

Путивльської районної ради Сумської області Путивльській дитячо-юнацькій 

спортивній школі. Не виділено кошти для придбання спортивного обладнання, 

спортивної  форми  та  інвентаря в комунальному закладі комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 2 м. Суми, комунальному закладі Путивльської районної ради 

Сумської області Путивльська дитячо-юнацька спортивна школа. 

Через запровадження карантину в березні 2020 року призупинено проведення 

спортивних змагань серед школярів та студентів. Заклади освіти, дитячо-юнацькі 

спортивні школи застосовували нові форми самореалізації дітей, їх фізичної 

активності в ситуації, що склалася. 

Проведений з 20 червня до 10 

липня 2020 року обласний спортивно-

масовий онлайн-захід «Я до спорту 

масТАК!» став знаковою подією серед 

учнівської та студентської молоді.  

У заході взяли участь           453 

учасники – діти дошкільного віку, 

учнівська та студентська молодь, 

професійні спортсмени, які 

займаються різними видами спорту. 

Найбільш активними була шкільна та студентська молодь м. Ромни, Сумської та 

Шосткинської міських об’єднаних територіальних громад, Охтирського, 

Білопільського районів. 
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ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ «ОСВІТА» 
 

Бюджет галузі «Освіта» Сумської області на 2020 рік становить 5 286 206,7 тис. 

гривень, у тому числі освітня субвенція – 1 893 818,6 тис. гривень, що на 231 402,2 

тис. гривень більше від показників 2019 року (12,2%). 

У структурі видатків найбільшу питому вагу становлять видатки на оплату праці з 

нарахуваннями в сумі 3 883 605 тис. гривень або 73,5%. Видатки на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в сумі 403 593 тис. гривень, що 

становить 7,6% від загальних видатків, на харчування передбачено 298 213,5 тис. 

гривень (5,6%), на поточне утримання закладів – 560 599,1 тис. гривень (10,6%). На 

капітальні видатки затверджено 140 196,1 тис. гривень, що становить 2,7%, з них на 

придбання високовартісного обладнання – 90 551,7 тис. гривень, проведення 

капітальних ремонтів та реконструкції приміщень закладів освіти – 49 644,4 тис. 

гривень. 

 

Структура видатків бюджету галузі «Освіта» 

5,6%
10,6% 2,7%

73,5%

7,6%

оплата праці з нарахуванням 

оплата комунальних послуг та

енергоносіїв

харчування

поточне утримання  закладів 

капітальні видатки 

 
На реформування матеріально-технічної бази освітньої галузі Сумської області у 

2020 році направлено кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 

сумі 181 546,4 тис. гривень. 

Ужито заходів щодо розподілу цільових коштів (субвенцій з державного бюджету 

місцевим бюджетам), спрямованих на розвиток освітнього середовища. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р.  

№ 237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» (зі змінами) виділено кошти на: 

закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової 

школи – 26 375,9 тис. гривень; 

закупівлю обладнання, інвентаря для фізкультурно-спортивних приміщень, 

засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, 

зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть 

участь в експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти, – 699,3 

тис. гривень.  
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Рішенням Сумської обласної ради від 25.03.2020 «Про внесення змін до рішення 

Сумської обласної ради від 24.01.2020 «Про обласний бюджет Сумської області на 

2020 рік» здійснено розподіл коштів субвенції відповідно до напрямів. 

На Нову українську школу для придбання засобів навчання та обладнання, 

сучасних меблів та комп’ютерного обладнання з державного бюджету місцевим 

бюджетам надійшли кошти в повному обсязі відповідно до помісячного плану 

асигнувань у сумі 19 100,9 тис. гривень, використано – 9 926,1 тис. гривень, що 

становить 52%. 

На закупівлю обладнання, інвентаря для фізкультурно-спортивних приміщень, 

засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, 

зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть 

участь в експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти, із 

запланованих на звітний період коштів у сумі 493 тис. гривень використано – 191,6 

тис. гривень, що становить 38,9%. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня  2018 р. № 237 

«Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» (зі змінами) закупівля засобів навчання та обладнання для 

навчальних кабінетів початкової школи та їх доставка здійснюється на засадах 

співфінансування. 

Місцевими бюджетами на зазначені цілі виділено 27 409,2 тис. гривень (з них 

обов’язкове співфінансування – 6 629 тис. гривень, додатково виділено кошти – 

20 780,2 тис. гривень). 

Кошти, визначені для обов’язкового співфінансування, не вирішують проблему 

забезпечення в повному обсязі потреби в засобах навчання та обладнання навчальних 

кабінетів початкової школи. 

З метою підготовки до нового навчального року в області проведено 

цілеспрямовану роботу щодо залучення додаткових коштів на оснащення початкових 

класів в умовах Нової української школи відповідно до Типового переліку засобів 

навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи.  

Найбільший обсяг додаткових фінансових ресурсів з розрахунку на один перший 

клас залучено Роменським (212,7 тис. гривень), Шосткинським     (165,2 тис. гривень) 

та Сумським (140,7 тис. гривень) районами, Миропільською сільською (197 тис. 

гривень), Дружбівською міською (159 тис. гривень), Нижньосироватською сільською 

(152,2 тис. гривень), Коровинською сільською (132,2 тис. гривень) об’єднаними 

територіальними громадами та       м. Глухів (105,5 тис. гривень).  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р.    № 1106-р 

«Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам» виділено  кошти на: 

придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з 

особливими освітніми потребами, – 15 341,1 тис. гривень; 

ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної 

середньої освіти – 9 495,2 тис. гривень; 

придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних 

центрів, у яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти, – 550 тис. гривень. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2020 року 

№ 126 затверджено «Порядок та умови погодження Міністерством освіти і науки 
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України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо 

використання освітньої субвенції у 2020 році».  

Відповідно до вищезазначеного наказу Сумською обласною державною 

адміністрацією надано пропозиції до Міністерства освіти і науки України за 

напрямами: 

 придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з 

особливими освітніми потребами, для 23 закладів освіти. Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16.04.2020 № 531 «Про затвердження деяких переліків 

погоджених пропозицій обласних державних адміністрацій щодо використання 

освітньої субвенції у 2020 році за відповідними напрямками» погоджено придбання 

15 шкільних автобусів, у тому числі одного, обладнаного місцями для дітей з 

особливими освітніми потребами, для закладів загальної середньої освіти 4 районів та 

9 об’єднаних територіальних громад, на умовах співфінансування; 

 ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної 

середньої освіти для 58 закладів. Наказом Міністерства освіти і науки України від 

30.04.2020 № 585 «Про затвердження деяких переліків погоджених пропозицій 

обласних державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році 

за відповідними напрямками» розподілено субвенцію для 39 закладів загальної 

середньої освіти 3 міст, 7 районів та 18 об’єднаних територіальних громад; 

придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних 

центрів, у яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти, для 2 спеціальних 

закладів освіти. Наказом Міністерства освіти і науки України від 09.04.2020 № 491 

«Про затвердження Переліку погоджених пропозицій обласних державних 

адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році за напрямом 

«Придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, 

в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти» розподілено субвенцію для 

комунальних закладів Сумської обласної ради – Лебединська спеціальна школа та 

Конотопська спеціальна школа. 

Рішенням Сумської обласної ради від 26.06.2020 «Про внесення змін до рішення 

Сумської обласної ради від 24.01.2020 «Про обласний бюджет Сумської області на 

2020 рік» затверджено розподіл коштів вищезазначеної субвенції.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р.     № 1109-р 

«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 

освіти і науки України на 2019 рік» спрямовано видатки на оснащення закладів 

загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-

лабораторіями – 17 344,9 тис. гривень. 

Сумська обласна державна адміністрація надала пропозиції  Міністерству освіти і 

науки України щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення 42 

закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-

лабораторіями. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.07.2020 № 975 «Про 

затвердження деяких переліків погоджених пропозицій обласних державних 

адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів 

загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують 

здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і 

STEM-лабораторій у 2020 році» погоджено 42 заклади загальної середньої освіти 6 
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районів та 17 об’єднаних територіальних громад, для яких  буде придбано відповідне 

обладнання. 

Розподіл коштів субвенції в сумі 17 744,3 тис. гривень затверджено рішенням 35 

сесії Сумської обласної ради від 26.06.2020 «Про внесення змін до рішення Сумської 

обласної ради від 24.01.2020 «Про обласний бюджет Сумської області на 2020 рік».  

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р.  

№ 100 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» виділено 

100 000 тис. гривень на реалізацію проєктів, пов’язаних із завершенням розпочатих у 

попередніх періодах робіт з будівництва нових будівель і споруд комунальних 

закладів загальної середньої освіти, реконструкцією, капітальним ремонтом існуючих 

будівель (їх частин), споруд закладів загальної середньої освіти та формування нового 

освітнього простору в закладах загальної середньої освіти. 

На виконання пункту 9 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 

результатів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 

2020 р. № 100 (із змінами), листів Міністерства освіти і науки України від 02.06.2020 

№ 1/11-3662, від 09.07.2020 № 1/11-4575 погоджено перелік проєктів, що будуть 

реалізовуватися за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виконання програми «Спроможна школа для кращих результатів» у Сумській області. 

Рішенням Сумської обласної ради від 26.06.2020 та 06.08.2020 «Про внесення 

змін до рішення Сумської обласної ради від 24.01.2020 «Про обласний бюджет 

Сумської області на 2020 рік» затверджено розподіл коштів вищезазначеної субвенції 

в сумі 20 000 тис. гривень за рахунок коштів загального фонду. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. 

№ 152 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами у 2020 році» виділено 11 740 тис. гривень на: 

оплату за проведення додаткових занять (послуг) для учнів інклюзивних класів 

закладів загальної середньої освіти – 7 485 тис. гривень; 

оплату за проведення додаткових занять (послуг) для учнів в інклюзивних групах 

закладів дошкільної освіти – 776,8 тис. гривень; 

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку в інклюзивних 

класах закладів загальної середньої освіти – 3 093,8 тис. гривень; 

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку в інклюзивних 

групах закладів дошкільної освіти – 384,4 тис. гривень. 

Рішенням сесії Сумської обласної ради від 25.03.2020 «Про внесення змін до 

рішення Сумської обласної ради від 24.01.2020 «Про обласний бюджет Сумської 

області на 2020 рік» здійснено розподіл коштів субвенції відповідно до напрямів. 

За 7 місяців 2020 року використано кошти субвенції на проведення (надання) 

додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг) – 1 510,4 тис. гривень, на 

придбання спеціальних засобів  корекції – 543,8 тис. гривень. 

Заходи Обласної комплексної програми «Освіта Сумщини у 2019-2021 роках» у 

частині використання державних субвенцій, фінансового ресурсу місцевих бюджетів 

для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти та просторово-

предметного оточення опорних закладів сприяють ефективній організації освітнього 

процесу і створенню умов безпечної життєдіяльності його учасників. 
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Результат виконання заходів Програми, спрямованих на розвиток освітнього 

середовища, та майже 100% використання всіх освітніх субвенцій у 2019 році – це 

відсутність зовнішніх туалетів, підключення до мережі Інтернет кожного закладу, 

закупівля сучасних меблів, музичних інструментів, комп’ютерного обладнання, 

мультимедійного контенту, природничо-математичних кабінетів, україномовних 

дидактичних матеріалів у максимальному обсязі.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОЄКТІВ. 

ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО 

 

У 2020 році в рамках реалізації Концепції Нової української школи та створення 

нового освітнього середовища за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

«Спроможна школа для кращих результатів» у Сумській області заплановано 

здійснити реконструкцію та капітальний ремонт 19 закладів освіти на суму 

191 340,392 тис. гривень (131 586,393 тис. гривень – кошти Державного фонду 

регіонального розвитку – 14 проєктів; 20 000 тис. – гривень кошти державної 

субвенції «Спроможна школа для кращих результатів» – 5 проєктів; 33 344,486 тис. 

гривень – кошти місцевих бюджетів). 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України Сумська обласна державна 

адміністрація у грудні 2019 року сформувала перелік закладів загальної середньої, 

дошкільної освіти та стадіонів, у яких не закінчено реконструкцію або будівництво, 

та об’єктів, які буде включено до проєктів місцевих бюджетів та фінансуватимуться 

за рахунок коштів державного бюджету.  

У лютому 2020 року Сумська обласна державна адміністрація погодила із 

Міністерством розвитку громад і територій України перелік із 15 об’єктів у рамках 

програми Президента України «Велике будівництво», які область планує побудувати 

або відремонтувати протягом року – 5 шкіл, 5 садочків, 5 стадіонів. На 7 об’єктах (5 

шкіл, 1 садочок та 1 стадіон) роботи розпочато у 2018-2019 роках, 8 об’єктах (4 

садочки, 4 стадіони) – у 2020 році.  

Одинадцять проєктів за програмою «Велике будівництво» фінансуються за 

рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку – розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 13 травня 2020 р. № 543-р «Про внесення змін до переліку 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися 

у 2020 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, у тому 

числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, 

зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2020 

року». 

Чотири проєкти фінансуються за рахунок коштів, виділених відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 100 «Деякі питання 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

«Спроможна школа для кращих результатів». 

Реалізація цих проєктів забезпечить створення комфортних умов для перебування 

дітей та працівників у школі, садочку, досягнення максимальної ефективності 

використання енергоресурсів, скорочення споживання енергоносіїв, заощадження 
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бюджетних коштів, зменшення до мінімального рівня витрат на послуги з 

електропостачання, покращення зовнішнього вигляду приміщень та рівня надання 

освітніх послуг. Створить безпечне, комфортне, сучасне освітнє середовище для учнів 

шкіл, комфортні та доступні умови для дошкільного навчання та виховання 

найменших мешканців у відповідній територіальній громаді, забезпечить залучення 

більшої кількості дітей та молоді до занять спортом. 

За програмою Президента України «Велике будівництво» передбачено виконання 

робіт на 15 об’єктах за відповідними проєктами. 

 

Реконструкція Краснопільської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області за адресою: 

вул. Перемоги, 1, смт Краснопілля Сумської області 

 

         
 

Реконструкція школи проходить у два етапи. У 2018 році завершено реалізацію 

першої черги проєкту, проведено заміну вікон, утеплення, оздоблення. Другу чергу 

проєкту розпочато у 2019 році. Термін завершення робіт – ІІІ квартал 2020 року. 

Кошторисна вартість проєкту – 30 767,55 тис. гривень. На 2020 рік заплановано 

кошти в сумі 11 289,568 тис. гривень (9 157,113 тис. гривень – кошти Державного 

фонду регіонального розвитку, 2 132,455 тис. гривень – кошти місцевого бюджету).  

З початку будівництва виконано опорядження внутрішніх приміщень, заміну 

систем опалення, вентиляції, мереж водопостачання і каналізації. 

 

Конотопська гімназія Конотопської міської ради  

по вул. Братів Радченків, 21,  м. Конотоп – реконструкція будівлі 
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Проєкт розпочато у 2019 році. Термін завершення робіт – ІІІ квартал 2020 року. 

Кошторисна вартість проєкту – 18 197,819 тис. гривень.  

На 2020 рік заплановано кошти в сумі 12 833,622 тис. гривень (414,201 тис. гривень – 

кошти Державного фонду регіонального розвитку, 6 009,908 тис. гривень – кошти 

місцевого бюджету, 6 409,513 тис. гривень – кошти інших джерел фінансування).  

З початку будівництва виконано роботи щодо заміни вікон, дверей, утеплення 

фасаду, покрівлі та цоколя, облаштування сходів, пандусів. 

 

Роменська загальноосвітня школа I-III ступенів № 7 по вул. Полтавській, 32, 

м. Ромни – капітальний ремонт 

 

   
 

Реконструкція школи проходить у два етапи. У 2018 році завершено реалізацію 

першої черги проєкту, проведено утеплення фасаду, улаштування покрівлі шатрової, 

заміну віконних блоків. Другу чергу проєкту розпочато у 2018 році. Кошторисна 

вартість проєкту – 36 202,111 тис. гривень. Термін завершення робіт – ІІІ квартал 

2020 року. На 2020 рік заплановано кошти в сумі 22 551,146 тис. гривень 

(20 251,146 тис. гривень – кошти Державного фонду регіонального розвитку, 2 300 

тис. гривень – кошти місцевого бюджету).  

З початку будівництва виконано опорядження внутрішніх приміщень, заміну 

дверей, радіаторів опалення, мереж водопостачання і каналізації, влаштування мереж 

електропостачання, освітлення, системи протипожежної сигналізації. 

 

Середино-Будська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2  

по вул. Соборній, 44,  м. Середина-Буда – капітальний ремонт 
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Проєкт розпочато у 2019 році. Кошторисна вартість проєкту – 9 646,728 тис. 

гривень. Термін завершення робіт – ІІІ квартал 2020 року.  

На 2020 рік заплановано кошти в сумі 1 245,427 тис. гривень (790,537 тис. гривень – 

кошти Державного фонду регіонального розвитку, 454,89 тис. гривень – кошти 

місцевого бюджету).  

З початку будівництва виконано утеплення фасаду, ремонт даху, системи 

опалення, заміну вікон та дверей, придбано устаткування, облаштовано пандус. 

 

Нижньосироватська загальноосвітня школа I-III ступенів імені Б.Грінченка 

по вул. Сумській, 127,  с. Нижня Сироватка Сумського району –  

реконструкція приміщень 

 

    
 

Проєкт розпочато у 2019 році. Кошторисна вартість проєкту –13 898,854 тис. 

гривень. Термін завершення робіт – ІІІ квартал 2020 року.  

На 2020 рік заплановано кошти в сумі 4 906,237 тис. гривень (4 415,613 тис. гривень – 

кошти Державного фонду регіонального розвитку, 490,624 тис. гривень – кошти 

місцевого бюджету).  

З початку будівництва виконано утеплення фасаду, заміну віконних та вхідних 

дверних блоків, покрівлі з утепленням горища, капітальний ремонт приміщення 

спортивної зали. 

 

Заклад дошкільної освіти «Орлятко» по вул. Центральній, 44,  

смт Степанівка Сумського району – будівництво  
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Проєкт розпочато у 2019 році. Кошторисна вартість проєкту – 5 597,562 тис. 

гривень. Термін завершення робіт – ІV квартал 2020 року.  На 2020 рік заплановано 

кошти в сумі 4 312,696 тис. гривень (3 764,872 тис. гривень – кошти Державного 

фонду регіонального розвитку, 547,824 тис. гривень – кошти місцевого бюджету).  

Проєктом передбачено добудову додаткового приміщення для розміщення однієї 

групи (20 дітей), музично-спортивної зали та кухні, що дасть можливість забезпечити 

якісний освітній процес. 

 

Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Миропільського навчально-

виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –  дошкільний 

навчальний заклад Миропільської сільської ради Краснопільського району 

Сумської області по вул. Сумська, 38,  с. Миропілля Краснопільського району 

Сумської області 

 

 
 

Проєкт розпочато у 2020 році. Кошторисна вартість проєкту – 8 166,665 тис. 

гривень. Термін завершення робіт – ІV квартал 2020 року. 

На 2020 рік заплановано кошти в сумі 8 050,034 тис. гривень 

(7 240,034 тис. гривень – кошти Державного фонду регіонального розвитку, 810 тис. 

гривень – кошти місцевого бюджету).  

Заплановано виконати роботи щодо утеплення фасаду, заміни віконних блоків, 

улаштування пандусу. 

 

Капітальний ремонт будівлі опорного навчального закладу Березівської 

сільської ради за адресою: вул. Спортивна, 47б, с. Береза, Глухівський район, 

Сумська область 
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Проєкт розпочато у 2020 році. Кошторисна вартість проєкту – 6 487,688 тис. 

гривень. Термін завершення робіт – ІV квартал 2020 року. 

На 2020 рік заплановано кошти в сумі 6 487,688 тис. гривень 

(5 125,274 тис. гривень –  кошти субвенції «Спроможна школа для кращих 

результатів», 1 362,414 тис. гривень – кошти місцевого бюджету). 

З початку будівництва виконано демонтаж будівлі, відновлення дерев’яних 

конструкцій стін, завершено влаштування фундаментів під пандуси та ганки, стін з 

газобетонних блоків, тепломережі, системи каналізації. 

 

Капітальний ремонт будівлі (заміна покрівлі, заміна віконних та дверних блоків, 

утеплення фасаду) Новослобідський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

Новослобідської сільської ради Путивльського району Сумської області  

по вул. Велика, 1, с. Нова Слобода Путивльський район Сумська область 

 

 
 

Проєкт розпочато у 2020 році. Кошторисна вартість проєкту – 15 535,909 тис. 

гривень. Термін завершення робіт – ІV квартал 2020 року. 

На 2020 рік заплановано кошти в сумі 15 379,957 тис. гривень 

(13 841,961 тис. гривень – кошти Державного фонду регіонального розвитку, 

1 537,996 тис. гривень – кошти місцевого бюджету). Буде виконано роботи щодо 

заміни покрівлі, віконних та дверних блоків, утеплення фасаду. 

 

Нове будівництво дитячого садка у 12 мікрорайоні за адресою:  

м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35 
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Проєкт розпочато у 2020 році. Кошторисна вартість проєкту – 77 987,328 тис. 

гривень. Термін завершення робіт – ІV квартал 2021 року. 

На 2020 рік заплановано кошти в сумі 30 000 тис. гривень (25 000 тис. гривень – 

кошти Державного фонду регіонального розвитку, 5 000 тис. гривень – кошти 

місцевого бюджету). 

Будівельна готовність об’єкта – 20%. З початку будівництва виконано земельні 

роботи, закладено фундамент. Проєкт передбачає нове будівництво триповерхового 

дитячого садка в житловому мікрорайоні м. Суми.  

 

Реконструкція стадіону Стецьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сумської районної 

ради Сумської області, вул. Шкільна, 5, с. Стецьківка, Сумського району 

 

 
 

Проєкт розпочато у 2020 році. Кошторисна вартість проєкту – 6 273,785 тис. 

гривень. Термін завершення робіт – ІV квартал 2020 року. 

На 2020 рік заплановано кошти в сумі 6 204,677 тис. гривень 

(5 584,209 тис. гривень – кошти Державного фонду регіонального розвитку, 620,468 

тис. гривень – кошти місцевого бюджету). 

Проєктом передбачено влаштування бігових доріжок, майданчика під мініфутбол, 

сектора легкої атлетики. 

 

Комплексна реконструкція спортивного майданчика з облаштуванням зони для 

воркауту та футбольного поля з глядацькими трибунами Кролевецької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Кролевецької міської ради по 

проспекту Миру, 2, м. Кролевець Кролевецького району Сумської області 
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Проєкт розпочато у 2020 році. Кошторисна вартість проєкту – 6 040,192 тис. 

гривень. Термін завершення робіт – ІV квартал 2020 року. 

На 2020 рік заплановано кошти в сумі 6 040,192 тис. гривень 

(4 898,596 тис. гривень – кошти субвенції «Спроможна школа для кращих 

результатів», 1 141,596 тис. гривень – кошти місцевого бюджету). 

Проєктом передбачено улаштування зони для воркаута, реконструкцію 

футбольного поля. 

  

Капітальний ремонт спортивного стадіону комунальної установи «Шосткинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11» Шосткинської міської ради 

Сумської області 

 

 
 

Проєкт розпочато у 2019 році. Кошторисна вартість проєкту – 9 627,144 тис. 

гривень. Термін завершення робіт – ІV квартал 2020 року. 

На 2020 рік заплановано кошти в сумі 6 780,673 тис. гривень 

(4 746,471 тис. гривень – кошти субвенції «Спроможна школа для кращих 

результатів», 2 034,202 тис. гривень – кошти місцевого бюджету). 

З початку будівництва виконано демонтажні роботи, улаштування бігових 

доріжок та дорожнього корита сектору для штовхання ядра, сектору для стрибків у 

довжину, змонтовано лінейний водовідвод. 

 

Капітальний ремонт мультифункціонального майданчика для занять ігровими 

видами спорту Чернеччинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя 

Радянського Союзу М.В. Пилипенка (опорний заклад освіти) Чернеччинської 

сільської ради Охтирського району Сумської області, вул. М.Готеляка, 14, 

с. Чернеччина 
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Проєкт розпочато у 2020 році. Кошторисна вартість проєкту – 5 124,94 тис. 

гривень. Термін завершення робіт – ІV квартал 2020 року. 

На 2020 рік заплановано кошти в сумі 5 124,94 тис. гривень 

(4 048,703 тис. гривень – кошти субвенції «Спроможна школа для кращих 

результатів», 1 076,237 тис. гривень – кошти місцевого бюджету). 

Проєктом передбачено реконструкцію спортивних майданчиків, улаштування 

огорожі, улаштування гандбольних воріт, благоустрій території. 

 

Будівництво спортивного майданчика з футбольним полем зі штучним 

покриттям на території Попівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Конотопської районної ради Сумської області по вул. Братів Ковтун, 3,  

с. Попівка Конотопського району Сумської області 

 

 
 

Проєкт розпочато у 2020 році. Кошторисна вартість проєкту – 8 960,122 тис. 

гривень. Термін завершення робіт – ІV квартал 2020 року. 

На 2020 рік заплановано кошти в сумі 8 922,122 тис. гривень 

(6 245,485 тис. гривень – кошти Державного фонду регіонального розвитку, 2 676,637 

тис. гривень – кошти місцевого бюджету).  

Проєктом передбачено будівництво спортивного майданчика із футбольним 

полем зі штучним покриттям. 

 

Недригайлівська спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів по вул. 

Незалежності, 25,  смт Недригайлів – реконструкція (інженерні мережі та 

оздоблення приміщень) 

    
 

Реконструкція школи проходить у два етапи. У 2018 році завершено реалізацію 

першої черги проєкту, проведено заміну вікон, утеплення цоколю, ремонт даху. Другу 
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чергу проєкту розпочато у 2019 році. Кошторисна вартість проєкту – 30 782,154 тис. 

гривень. Термін завершення робіт – ІV квартал 2020 року. 

На 2020 рік заплановано кошти в сумі 21 859,649 тис. гривень 

(19 336,908 тис. гривень – кошти Державного фонду регіонального розвитку, 

2 522,741 тис. гривень – кошти місцевого бюджету).  

З початку будівництва виконано роботи з влаштування опорядження внутрішніх 

приміщень, санвузлів, монтажу мереж водопостачання, каналізації та опалення.   

 

Шосткинський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа I-II 

ступенів – ліцей» по вул. Свободи, 33,   м. Шостка – реконструкція 

 

      
 

Проєкт розпочато у 2019 році. Кошторисна вартість проєкту – 16 594,328 тис. 

гривень. Термін завершення робіт – ІV квартал 2020 року. 

На 2020 рік заплановано кошти в сумі 8 495,725 тис. гривень 

(7 646,152 тис. гривень –  кошти Державного фонду регіонального розвитку, 849,573 

тис. гривень – кошти місцевого бюджету).  

З початку будівництва виконано внутрішнє оздоблення приміщень, ремонт 

покрівлі з утепленням, заміну вікон, дверей, опалювальної системи, електромережі, 

реконструкцію їдальні, закуплено технологічне обладнання для їдальні, замінено 

підлогу, облаштовано територію закладу. 

 

Коровинська загальноосвітня школа I-III ступенів Коровинської сільської ради 

по вул. Київській, 70,  с. Коровинці Недригайлівського району – реконструкція 
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Проєкт розпочато у 2020 році. Кошторисна вартість проєкту – 8 965,73 тис. 

гривень. Термін завершення робіт – ІV квартал 2020 року. 

На 2020 рік заплановано кошти в сумі 8 775,736 тис. гривень 

(7 898,162 тис. гривень –  кошти Державного фонду регіонального розвитку, 877,574 

тис. гривень – кошти місцевого бюджету).  

Проєктом передбачено заміну мережі теплопостачання, ремонт покрівлі. 

 

Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6, м. Суми, Сумської області 

 

 
 

Проєкт розпочато у 2019 році. Кошторисна вартість проєкту – 4 774,728 тис. 

гривень. Термін завершення робіт – ІІІ квартал 2020 року. 

На 2020 рік заплановано кошти в сумі 2 080,303 тис. гривень 

(1 180,956 тис. гривень – кошти субвенції «Спроможна школа для кращих 

результатів», 899,347 тис. гривень – кошти місцевого бюджету). 

З початку будівництва виконано демонтаж старої покрівлі, улаштування стяжки 

покрівлі, огрунтовку стяжки покрівлі бітумною мастикою, утеплення стяжки покрівлі 

мінеральною ватою, покриття стяжки покрівлі рубероїдом. 

 

 

В області успішно створюється новий освітній простір, продовжується реалізація 

Концепції Нової української школи, удосконалюється якість освітніх послуг на всіх 

рівнях, що буде сприяти самореалізації нової генерації самоідентифікованих 

представників своєї країни. 
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