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ВСТУП 

 

Напередодні нового навчального року освітяни  Сумщини здійснюють 

детальний аналіз досягнень, напрацювань, новацій, освітніх алгоритмів, подій; 

обговорюють суспільні виклики, пріоритети та питання, що потребують нових 

підходів до їх вирішення. Традиційно серпнева конференція є платформою для 

конструктивного освітянського діалогу. 

У сучасній Україні освіта безперервно розвивається, для неї характерне 

постійне відновлення й саморозвиток. Освітня галузь нашої країни стає 

доступнішою, якіснішою, гнучкішою, активно трансформується, адаптується, 

системно вдосконалюється на всіх рівнях. 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, фізичного та 

інтелектуального потенціалу. 

Сучасна освіта – крок назустріч здоровому, розумному суспільству, 

багатовимірний ресурс розвитку держави в цілому та кожної особистості 

зокрема. Це масштабна система, яка завдяки успішному функціонуванню своїх 

складових забезпечує високу якість надання послуг на всіх рівнях: від 

безпечного максимально сприятливого для розвитку дитини середовища 

дошкілля, непідробного зацікавлення в навчанні початківців, формування 

життєво необхідних компетентностей учнів закладів загальної середньої освіти – 

до успішної самореалізації представників закладів професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої та вищої освіти.  

Для освітян Сумщини 2021/2022 навчальний рік – це ще один важливий етап 

на шляху втілення нових освітніх стандартів, принципів, вимог і норм. 

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. 

Програма «Здорова Україна», ініційована Президентом України 

Володимиром Зеленським, визначає вектори реалізації ефективного освітнього 

середовища. Здоров’я має починатися з дитинства, тому перша складова 

програми – модель здорової школи, яка включає  вісім компонентів задля 

зміцнення здоров’я та імунітету учасників освітнього процесу: освітній простір, 

освіту в галузі здоров’я та безпеки, фізичну культуру та рухову активність, 

здорове харчування, медичну службу, психологічну службу, підготовку і 

здоров’я вчителів, залучення сім’ї та громади.   

Важливі компетентнісно орієнтовані складові трансформації національної 

освітньої системи передбачено в моделі Національного технопарку з підвищення 

якості освіти, яку презентував Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет 

під час Всеукраїнської стратегічної сесії в рамках «Освіта України – 30. 

Національний технопарк з підвищення якості освіти». Модель включає чотири 

базові компоненти, що визначають орієнтири освіти: упровадження в 



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2020/2021 н.р.  
 

2 
 

національний освітній простір основних цінностей та компетентнісної освіти; 

розвиток інтелектуальної еліти нації; створення безпечного для життя та 

здоров’я середовища; трансформація системи управління освітою. 

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.  

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 
 

Сучасна дошкільна освіта є цілісною системою розвитку дітей раннього та 

дошкільного віку, що ґрунтується на принципах якості та доступності. Зміст 

дошкільної освіти органічно пов’язаний з ідеями Нової української школи, 

забезпечує наступність між дошкільною та початковою освітою в умовах 

шкільної реформи.  

Протягом 2020/2021 навчального року заклади дошкільної освіти області 

спрямовували свою діяльність на створення та забезпечення здорового, 

безпечного, комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу, 

підвищення якості освітньої діяльності.  

Діти отримували освіту у 249 закладах дошкільної, у структурних 

дошкільних підрозділах 196 закладів загальної середньої та  8 закладах 

позашкільної освіти.  

 

Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою 

 

                                                                                           Усього: 34 106 

  
Різними  формами  дошкільної  освіти  у  віці  від  3 до 6 (7) років охоплено 

27 170 дітей дошкільного віку, що становить 98,7% від їх загальної кількості 

(2020 рік – 98,1%). Із них 10 869 дітей старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) 

років) – 100% (Україна – 97,7%). 

Пріоритетом у роботі дошкілля є збільшення місць шляхом будівництва та 

добудови закладів дошкільної освіти, відкриття додаткових груп у 

функціонуючих закладах освіти.  

У 2020/2021 навчальному році в закладах дошкільної освіти області відкрито 

5 груп на 80 місць: у Русанівському закладі дошкільної освіти «Калинка» 

Липоводолинської селищної ради (1 група – 15 місць), Лебединському 
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дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Казка» Лебединської міської 

ради (1 група – 20 місць), дошкільних підрозділах Тулиголівського ліцею 

Кролевецької міської ради (1 група – 20 місць), Рябинівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Кириківської селищної ради (1 група – 15 місць) у 

Ганнівсько-Вирівській загальноосвітній школі  І-ІІІ ступенів Білопільської 

міської ради (1 короткотривала група на 10 місць). 

На відкриття додаткових дошкільних груп витрачено 607 тис. гривень з 

місцевих бюджетів. 

Завдяки зазначеним заходам зменшилася кількість вихованців з розрахунку 

на 100 місць із 103 у 2020 році до 94 у 2021 році (Україна –  100 дітей).  

Залишається проблемним питання розвантаження закладів дошкільної освіти 

Охтирської (на 100 місцях виховується 124 дитини), Глухівської (117), 

Конотопської (109), Сумської (105), Шосткинської (104) міських та  Бездрицької 

сільської (109) територіальних громад. 

 

Кількість дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти з 

розрахунку на 100 місцях 
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До кінця 2021 року заплановано завершити будівництво закладу дошкільної 

освіти в Сумській  міській територіальній громаді (8 груп –160 місць) та 

добудову закладу  дошкільної   в  Степанівській  селищній  територіальній  

громаді (1 група – 20 місць). 

З метою реалізації права кожної дитини на отримання якісної  дошкільної 

освіти, заклади дошкільної освіти області 

повинні бути забезпечені іграшками та 

ігровим обладнанням відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки 

України  від  19.12.2017   № 1 633 «Про 

затвердження примірного переліку 

ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної 

освіти». У 2020/2021 навчальному році 

цей показник становив 73,4%. 

Комп’ютерною технікою укомплектовано 249 закладів дошкільної освіти, 

що становить 100%. Усі заклади дошкільної освіти мають власні вебсайти. 



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2020/2021 н.р.  
 

5 
 

Оснащення медичних кабінетів закладів дошкільної освіти відбувається  

відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства 

освіти України від 30.08.2005 № 432/496 «Про удосконалення організації 

медичного обслуговування дітей у дошкільному  навчальному закладі». 

Обласний показник щодо забезпечення медичних кабінетів необхідним 

обладнанням – 72,9% від потреби. 

Оснащення харчоблоків, забезпечення кухонним та столовим посудом 

відбувається відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я від 24.03.2016 

№ 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 

закладів». На кінець 2020/2021 навчального року показник забезпечення 

кухонним посудом становив 92,1%, столовим – 92,3% від потреби. Харчоблоки 

забезпечено сучасним обладнанням на 87,7%. 

Показники здоров’я дітей залежать від 

правильної організації харчування в закладах 

дошкільної освіти. Основною умовою 

ефективного росту і розвитку дітей є 

збалансоване харчування.  

Середня вартість харчування однієї 

дитини в день у 2020 році в закладах 

дошкільної освіти області становила 30,9 

гривні,  у ІІ кварталі 2021 року – 33,6 гривні.  

 

Найвищий показник середньої вартості харчування (гривень) 
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Найнижчий показник середньої вартості харчування (гривень) 
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Харчування здійснюється як за 

кошти органів місцевого 

самоврядування, так і за батьківську 

плату. 

У закладах дошкільної освіти 

Буринської міської, Дубов’язівської 

селищної та Хмелівської сільської 

територіальних громад діти харчуються 

безкоштовно за рахунок коштів місцевих 

бюджетів, Комишанської сільської 

територіальної громади – 39% за рахунок 

коштів місцевих бюджетів, 61% – благодійна допомога приватного 

сільськогосподарського підприємства «Комишанське».  

Важливим при організації харчування дітей є дотримання норм харчування. 

Показник виконання норм харчування дітей у закладах дошкільної освіти у 2020 

році в середньому по області становив 80,2%, у ІІ кварталі 2021 року – 81,1%.      

 

Найвищий показник виконання норм харчування (у відсотках) 
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Найнижчий показник виконання норм харчування (у відсотках)  

81,1

74,4

72,6

60

58,2

58,1

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Область

Лебединська міська 

Кролевецька міська 

Ямпільська селищна 

Середино-Будська міська 

Попівська сільська 

Свеська селищна 

 



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2020/2021 н.р.  
 

7 
 

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

фруктів та соків.  

З метою врегулювання організації харчування дітей з огляду на принципи 

здорового харчування, приведення енергетичної цінності раціону, структури 

харчування до Норм фізіологічних потреб населення в основних харчових 

речовинах і енергії Уряд затвердив нові норми та порядок організації харчування 

в закладах освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. 

№ 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», які будуть 

впроваджуватися в закладах дошкільної освіти з 1 вересня 2021 року. 

У 2020/2021 навчальному році в закладах дошкільної освіти працювали                      

4 073 педагоги: 249 завідувачів, 2 771 вихователь, 139 вихователів-методистів, 

369 музичних керівників, 190 практичних психологів, 105 інструкторів із 

фізичної культури, 7 соціальних педагогів, 26 керівників гуртків, 60 асистентів 

вихователів в інклюзивних групах, 126 логопедів, 26 учителів-дефектологів,                    

3 тифлопедагоги, 2 олігофренопедагоги. 

Освітній рівень магістра мають 3 056 (75%) педагогів, освітній 

кваліфікаційний рівень бакалавра – 323 (7,9%), освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста – 671 (16,5%), загальну середню освіту – 23 (0,6%). 

Педагогічні звання «вихователь-методист» присвоєно 122 педагогам, «старший 

вихователь» – 38. Мають кваліфікаційні категорії «Спеціаліст вищої  категорії» 

– 537 педагогів, «Спеціаліст першої категорії» – 831, «Спеціаліст другої 

категорії» –  716, «Спеціаліст» – 972.  

Одним із основних завдань забезпечення якісної дошкільної освіти є 

трансформування наукових ідей у педагогічну практику.  У 2020/2021 

навчальному році педагоги закладів дошкільної освіти використовували у 

практичній діяльності, окрім традиційних методик розвитку та виховання 

дошкільників, більше ніж 50 інноваційних  технологій. 

Забезпеченню своєчасного і повноцінного розвитку дитячої особистості з 

перших років життя сприяє впровадження в педагогічний процес закладів 

дошкільної освіти області сучасних експериментально апробованих освітніх 

технологій: мовленнєвого розвитку «Методика застосування коректурних 

таблиць у роботі з дітьми з метою формування інтелектуально-мовленнєвих 

знань», «Сторітелінг – мистецтво складання і розповідання захопливих  історій»; 

«STREAM – освіта для дітей дошкільного віку»; «Мнемотехніка – технологія 

ефективного засвоєння інформації»; «PERSONA DOLLS» – засіб соціалізації 

дитини в сучасному закладі дошкільної освіти; «Технологія сприймання 

художніх творів у роботі з дітьми раннього віку»; «Стіни, стеля та підлога, які 

говорять»; «Нейробіка – гімнастика для мозку»; «Дошкільнятам – освіта для 

сталого розвитку»; технології фізкультурно-оздоровчого спрямування: 

оздоровча Суджок-технологія, інноваційна технологія фізкультурно-

оздоровчого спрямування «Школа розумного руху». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
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Протягом 2020/2021 навчального 

року педагоги дошкільної освіти 

Сумщини брали активну участь у 

міжнародних та всеукраїнських 

проектах. 

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 заклади дошкільної освіти області продовжували планомірну, 

послідовну роботу щодо інтеграції в освітній процес основ соціальної і 

фінансової грамотності дошкільників за програмою «Афлатот». Базові заклади 

дошкільної освіти напрацьовували навчально-методичне та дидактичне 

забезпечення, поповнювали розвивально-пізнавальне та ігрове середовище, 

обмінювалися досвідом упровадження програми, ділилися своїми 

напрацюваннями за програмою «Афлатот» серед закладів дошкільної освіти 

області. У 2020/2021 навчальному році 46 закладів дошкільної освіти області 

приєдналися до впровадження  програми. 

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, Охтирської, Роменської міських, Недригайлівської селищної та 

Боромлянської територіальних громад беруть участь у вищезазначеному проекті. 

У 2020/2021 навчальному році для 

педагогів закладів дошкільної освіти 

області, учасників проєкту, проведено 

сім тренінгів-навчань в онлайн-форматі.  

У 2020/2021 навчальному році з 

метою використання ігрових та 

діяльнісних методів навчання проведено 

чотири обласних LEGO – практикумів 

«Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти».  Педагоги базових закладів узяли 

участь у Всеукраїнському фестивалі гри, 

навчання та натхнення «Play Fest» (The LEGO Foundation), реалізувавши проекти 

за темою «Книга, що оживає». Заклади – учасники проекту від Сумської області 

отримали дипломи фестивалю в таких номінаціях: Сумський дошкільний 

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

міської ради – «Казкові  історії маленьких мрійників»; Сумський дошкільний 

навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської 

ради – «Історії  про найголовніше»; Сумський дошкільний навчальний заклад 
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(центр розвитку дитини) № 18 «Зірниця» Сумської міської ради – «Фантастичні  

книгомандри»; Боромлянський дошкільний навчальний заклад «Пролісок» 

Боромлянської сільської ради – «Чарівний  світ казкових історій»; Роменський 

дошкільний навчальний заклад № 8 «Дзвіночок» Роменської міської ради – «Від  

творців книг до творців майбутнього»; Недригайлівський дошкільний 

навчальний заклад «Барвінок» Недригайлівської селищної ради – «Магія, талант 

та наполегливість»; Центр розвитку дитини «Калинка» Охтирської міської ради 

– «Творці історій, що оживають»; дошкільний навчальний заклад «Берізка» 

Охтирської міської ради – «Дива, які ми творимо»; Охтирський  дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» Охтирської міської ради – «Казки, що 

оживають»; Роменський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 

«Веселка» Роменської міської ради – «Талановиті  та натхненні». 

У 2020/2021 навчальному році в рамках інноваційного освітнього проекту 

всеукраїнського рівня за темою «Педагогічні умови становлення і розвитку 

особистості на ранніх етапах онтогененезу» період: на 2019-2022 роки» 

продовжувала працювати обласна педагогічна студія «Педагогічні умови 

становлення і розвитку особистості на ранніх етапах онтогененезу», що 

дозволило ділитися власним досвідом 

роботи з педагогами закладів дошкільної 

освіти на обласному та всеукраїнському 

рівнях. У березні 2021 року в онлайн-

форматі проведено засідання студії з 

проблеми «Особливості організації 

особистісно зорієнтованого освітнього 

процесу в групах раннього віку».  

У червні 2021 року на Всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-конференції  

«Освітній процес у закладах дошкільної 

освіти: сутність та інноваційний 

потенціал» досвід педагогів Сумської області представлено Вікторією 

Рагозіною, провідним науковим співробітником лабораторії дошкільної освіти і 

виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних 

наук України, кандидатом педагогічних наук, куратором проекту в Сумській 

області з проблеми «Технологія сприймання художніх творів у роботі з дітьми 

раннього віку: успішний досвід закладів дошкільної освіти».  

В умовах освітньої реформи «Нова українська школа», що здійснюється 

Міністерством освіти і науки України, 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 2020/2021 навчальному році працювало 69 закладів дошкільної 

освіти області. Упроваджуючи в практичну діяльність навчально-методичний 

комплект «Впевнений старт», педагоги області забезпечують сучасні підходи до 

організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти. З метою 

ознайомлення та залучення до впровадження нової програми розвитку дітей 

молодшого дошкільного віку «Впевнений старт» для педагогів закладів 
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дошкільної освіти області 16-17 лютого 2021 року проведено у форматі онлайн 

науково-методичний  cемінар  «Впевнений старт: молодший дошкільний вік». 

У 46 закладах дошкільної освіти області впроваджується програма 

«STREAM-освіта або Стежинки у 

Всесвіт». З метою ознайомлення з 

досвідом її впровадження в березні                  

2021 року проведено обласний онлайн-

семінар «STREAM-освіта дошкільників в 

освітньому процесі закладу дошкільної 

освіти». 

З метою ознайомлення педагогів із 

сучасними підходами в організації 

освітнього процесу в закладах дошкільної 

освіти проведено обласні онлайн-семінари: 

«Упровадження технологій художньо-

творчого розвитку в арт-освіті дітей дошкільного віку» та «Арт-освіта дітей 

дошкільного віку: свобода, творчість, інтеграція»; обласні методичні етери 

«Методична служба – педагогу: коротко про освітні програми», «Освітнє 

середовище – значимий чинник модернізації освітнього процесу закладу 

дошкільної освіти», «Актуальні аспекти взаємодії з родинами вихованців в 

умовах осучаснення дошкільної освіти». 

У 2020/2021 навчальному році педагогічними працівниками закладів 

дошкільної освіти опановано новітні програми: Програму розвитку дитини від 

народження до шести/семи років «Я у Світі» – 234 заклади дошкільної освіти 

області; освітню програму «Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного 

віку – 36 закладів; «Впевнений старт» для дітей молодшого дошкільного віку – 9 

закладів; парціальну освітню  програму «Дошкільнятам – освіта для сталого 

розвитку» – 41 заклад; парціальну програму з розвитку соціальних навичок 

ефективної взаємодії дітей від 4 до 6 (7) років «Вчимося жити разом» – 21 заклад; 

Програму розвитку дитини від 2 до 6 років «Безмежний світ гри з LEGO» – 31 

заклад. 

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

казками-презентаціями, мультфільмами, літературними творами. 

Продовжується впровадження в закладах дошкільної освіти дистанційних 

технологій (Skype-, Zoom-платформи, взаємодія через ресурси Viber, WhatsApp, 

форуми, чати, вебсервіси, фейсбук, електронну пошту).  

Для педагогів розроблено рекомендації щодо цікавої та змістовної 

організації дозвілля дитини дошкільного віку, поради, лайфхаки, алгоритми. 

У 2020/2021 навчальному році педагоги закладів дошкільної освіти області 

взяли активну участь у заходах та  конкурсах всеукраїнського рівня. 
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На Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2021» Сумський  

дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини)  № 36 «Червоненька 

квіточка» нагороджено Почесною грамотою Національної академії педагогічних 

наук України за вагомий внесок у забезпечення сучасного розвитку національної 

освіти і науки та дипломом за активну 

участь та професійну презентацію освітніх і 

наукових досягнень; дипломом та срібною 

медаллю в номінації «Сучасна інклюзивна 

освіта: кращі практики, розробки і 

підготовка кадрів». 

На всеукраїнському вебінарі з 

національно-патріотичного виховання 

«Україна – моя Батьківщина» 22 червня 

2021 року з нагоди 30-річчя незалежності 

України досвід роботи «Традиції плекати, 

душею розуміти у витоках мистецьких прадавні заповіти!» презентувала  

Світлана Бідна, вихователь Сумського дошкільного навчального закладу (центру 

розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради, член Національної 

спілки майстрів народного мистецтва України формування мистецько-творчої 

компетентності дошкільників засобами декоративно-ужиткового мистецтва; 

досвід роботи «Кролевецький  рушник – джерело формування патріотичних 

почуттів у дошкільників» –  Ірина Гончар, вихователь Кролевецького закладу  

дошкільної освіти (центр розвитку  дитини) № 9 «Ромашка» Кролевецької 

міської ради. 

Протягом навчального року досвід роботи Шосткинського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок)                     

№ 1 «Дзвіночок» на Всеукраїнських 

вебінарах презентувала вихователь-

методист Наталія Шалда – «STREAM – 

освіта дошкільників: як налаштуватися на 

результативну діяльність», ««Як 

стимулювати мовленнєву активність 

дошкільнят», «Маляточко»: як зацікавити 

та підтримати інтерес у дітей раннього 

віку до освітньої діяльності», 

«Методична панорама перегляду освітніх 

заходів як засіб удосконалення професійної майстерності педагогів», «STREAM-

освіта дошкільників: міжпредметна інтеграція в освітній діяльності», «STREAM-

освіта: як забезпечити активну пізнавальну діяльність дошкільників». 

У Всеукраїнському фотоконкурсі, проведеному фаховим журналом  

«Дошкільне виховання» в номінаціях «Найкращий фотостенд – 2020»,  

«Найкраща обкладинка – 2020», перемогу здобув «Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 1 «Дзвіночок» Шосткинської міської ради. 

У Всеукраїнському конкурсі «Стіни, стеля і підлога, які говорять», 

ініційованому вищезазначеним виданням, перемогу здобув Сумський 
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дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» 

Сумської міської ради. 

В обласному конкурсі на кращий 

Інтернет-сайт закладу дошкільної освіти 

у 2021 році в номінації «Сайт закладу 

дошкільної освіти» перемогу здобув 

Сумський дошкільний навчальний 

заклад (центр розвитку дитини) № 13 

«Купава» Сумської міської ради. 

У номінації «Сайт навчально-

виховного комплексу: загальноосвітня  

школа – дошкільний навчальний заклад» 

– Білопільський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний 

заклад № 3 Білопільської міської ради 

Сумського району.  
В обласному етапі фестивалю-

огляду фахової майстерності 

педагогів закладів дошкільної освіти 

«Світ дошкілля» у 2021 році 

переможцями стали заклади дошкільної освіти  в  чотирьох номінаціях:  

«Медіаосвіта в сучасному освітньому процесі закладів дошкільної освіти» – 

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 «Золотий 

ключик» Конотопської міської ради;  

«Практичні аспекти впровадження інклюзивної освіти в закладі дошкільної 

освіти» – Роменський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)                                    

№ 5 «Веселка» Роменської міської ради; 
«Інноваційний світ дошкілля» – Охтирський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) «Сонечко» Охтирської міської ради; 

«Краща методична розробка» з досвіду роботи педагогічних працівників 

закладів дошкільної освіти» – Сумська спеціальна початкова школа                                 

№ 31 Сумської міської ради. 

У період із 31.03.2021 до 21.05.2021 Міністерство освіти і науки України 

спільно з Державною установою «Український інститут розвитку освіти» за 

участі авторського колективу розробників Базового компонента дошкільної 

освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) проводили навчання з метою 

підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності 

педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо впровадження 

оновленого стандарту.  
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Від Сумської області брали участь: 

Ніна Ганжа, провідний спеціаліст відділу 

дошкільної, загальної середньої освіти 

управління дошкільної, загальної 

середньої та інклюзивної освіти, 

позашкільної та виховної роботи 

Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації, 

Лариса Міщенко, методист з дошкільної 

освіти навчально-методичного відділу  

координації освітньої діяльності та професійного розвитку комунального 

закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

Віталія Самощенко, консультант центру професійного розвитку педагогічних 

працівників Глухівської міської ради, Леся Кривонос, вихователь-методист 

Сумського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 16 «Сонечко» м. Суми. 

Результатом навчання є сертифікат тренера щодо подальшої імплемінтації 

оновленого Базового компонента дошкільної освіти з педагогічними 

працівниками закладів дошкільної освіти  області. 

Місцеві органи управління освітою повинні сприяти збереженню та 

розширенню мережі закладів дошкільної освіти відповідно до потреб населення; 

спрямовувати свої зусилля щодо діяльності закладів дошкільної освіти на 

створення та забезпечення здорового, безпечного, комфортного середовища для 

всіх учасників освітнього процесу; продовжувати втілення принципу 

забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою в реалізації 

перспектив розвитку дитини. 
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ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

 

Нова українська школа: освітні результати та вектор розвитку 

 

Одним із векторів цінностей і пріоритетів в освіті є ефективна реалізація всіх 

принципів Нової української школи, які ґрунтуються на постулатах педагогіки 

партнерства та філософії дитиноцентризму. Важливим є втілення ідей зазначеної 

концепції у всіх аспектах у кожному закладі освіти, щоб 1 вересня всі 

першокласники прийшли в сучасні, облаштовані відповідно до нових освітніх 

викликів класи. 

Одним із ключових компонентів Нової української школи є сучасне освітнє 

середовище, яке передбачає зміни фізичного, просторово-предметного оточення, 

програм та засобів 

навчання. Кожен учитель 

початкових класів в 

Сумській області працює не 

просто в затишному класі, а 

й має технічно обладнане 

комп’ютеризоване місце; 

мобільні робочі місця, які 

легко трансформуються для 

групової, командної та 

проектної роботи; відокремлені зони відкриттів, що містять мистецькі матеріали, 

настільні ігри, цікаві книги та журнали. Також кабінети оснащено сучасними 

технічними засобами: комп’ютерне та цифрове обладнання для вчителя та учнів, 

що допомагають підвищити якість навчання й швидше адаптуватися до 

навколишнього середовища. 

 

 

Заклади загальної середньої освіти продовжують роботу щодо створення 

нового освітнього середовища для учнів 1-х класів в умовах Нової української 

школи, які розпочнуть навчання у 2021/2022 навчальному році. За кошти 
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місцевого бюджету здійснюється закупівля мультимедійних проєкторів з 

інтерактивними функціями, ноутбуків, багатофункціональних пристроїв, 

одномісних учнівських комплектів сучасних меблів, дидактичних матеріалів. 

З метою поліпшення 

матеріально-технічного та 

навчально-методичного 

забезпечення кабінетів 

початкових класів, створення 

оптимальних умов для навчання 

учнів, реалізації завдань 

Державного стандарту 

початкової освіти щороку 

проводиться обласний конкурс 

«Найкращий кабінет початкових 

класів». Перемогу у 2020 році 

здобула Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 12 імені Б.Берестовського, м. Суми, Сумської області; II місце – у 

Нижньосироватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Бориса 

Грінченка Нижньосироватської сільської ради Сумського району; III місце – у 

Бездрицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бездрицької сільської ради 

Сумського району. 

Лауреати обласного конкурсу «Найкращий кабінет початкових класів» у 

2020 році – Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської 

міської ради, Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

Лебединської міської ради. 

Кабінети цих закладів відповідають вимогам Нової української школи. 

Сучасний освітній простір у кабінетах ґрунтується на поєднанні двох принципів – 

гнучкості та стабільності через відповідне зонування. У такому освітньому 

середовищі є баланс між освітніми видами діяльності,  ініційованими вчителем, 

та видами діяльності, ініційованими самими дітьми. Таке середовище забезпечує 

можливість дітям робити власний 

вибір, розвивати нові та 

вдосконалювати наявні практичні 

навички, отримувати нові знання, 

розвивати позитивне ставлення до 

інших. Матеріально-технічне 

забезпечення кабінетів початкових 

класів допомагає здійснювати 

діяльнісний та інтегрований 

підходи в навчанні. Сучасні шкільні 

меблі відповідають санітарно-

гігієнічним вимогам та віковим 

особливостям здобувачів початкової освіти. 

Молодших школярів закладів загальної середньої освіти забезпечено 

ігровими наборами LEGO Six Bricks та ігровим набором LEGO Play Box. Так, у 
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Комунальній установі Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум» 

Сумської міської ради триває реалізація міжнародної програми «FIRST LEGO 

League Junior» з використанням наборів конструкторів LEGO WeDo/WeDo 2.0, 

які дозволяють створювати рухомі об’єкти за допомогою комп’ютерного 

програмування. На базі закладу щороку проходять фестивалі «FIRST LEGO 

League Junior». Мета проекту – надихнути дітей початкової школи вивчати 

науку, технологію, за допомогою їхньої улюбленої іграшки – конструктора 

LEGO. 

Молодші школярі беруть активну участь у різноманітних конкурсах, 

олімпіадах, проектах, фестивалях художньої самодіяльності, спортивних 

змаганнях. 

В умовах дистанційного навчання здобувачі початкової освіти взяли участь 

у Всеукраїнському конкурсі «Стоп COVID-19» від проекту «На Урок», 

Всеукраїнському  новорічному конкурсі «Ukrainian New Year and Christmas 

Traditions», челенджі фіналістів онлайн-марафону імені П.Яцика «Чому 

українська мова важлива?», Всеукраїнському онлайн-фестивалі талантів і краси, 

Всеукраїнському творчому конкурсі з англійської мови для дітей та підлітків 

«Малюй. Пиши. Перемагай», Всеукраїнському  арт-челенджі, присвяченому 150-

річчю до дня народження видатної української поетеси Лесі Українки «Слово, 

чому ти не твердая криця!», Всеукраїнському онлайн-конкурсі дитячого 

малюнка «Ми не нудьгуємо – ми мрію малюємо!», Всеукраїнському онлайн-

фотоконкурсі «Моя сім’я», Всеукраїнському багатожанровому дистанційному 

фестивалі-конкурсі «Битва титанів», Всеукраїнському багатожанровому 

конкурсі мистецтв «Зимові забави», Всеукраїнському конкурсі «Еко? Логічно!» 

від Kernel. 



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2020/2021 н.р.  
 

17 
 

З великим ентузіазмом здобувачі 

початкової освіти долучилися у 2020 році 

до участі у XXІ Міжнародному конкурсі 

знавців української мови імені Петра 

Яцика, який проходив у форматі 

Всеукраїнського відкритого онлайн-

марафону. Учні 3 та 4 класів показали 

гарні результати. Переможцем 

Всеукраїнського відкритого марафону з 

української мови імені Петра Яцика 

стала учениця Глухівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради Сумської 

області Зайцева Анастасія (І місце) (вчитель Тетяна Гапонько). 

У 2020/2021 навчальному році завершилося пілотне впровадження 

Державного стандарту початкової освіти в 4 закладах загальної середньої освіти. 

Ключовим завданням освітян області у 2021 році є продовження реформи 

системи загальної середньої освіти. Основним питанням залишається 

наступність між початковою та основною школами. Новий підхід до викладання, 

змісту шкільної освіти, її напрямки є філософією Нової української школи. 

З метою порівняння результатів навчання учнів 4 класів закладів загальної 

середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського експерименту за темою 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової 

освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної 

середньої освіти» на базі закладів загальної середньої освіти на 2017-2022 роки 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2017 року  № 1028 «Про 

проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних 

закладів»), за результатами навчання учнів 4 класів закладів загальної середньої 

освіти, які здобувають освіту за Державним стандартом початкової загальної 

освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 

р. № 462, та підготовки методичних рекомендацій з питань подальшого 

впровадження Концепції «Нова українська школа» у Краснопільській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради та 

Комунальній установі Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум» 

Сумської міської ради у травні 2021 року було проведено моніторингове 

дослідження, що передбачало виконання учнями комплексної діагностувальної 

роботи, зміст якої охоплює мовно-літературну, математичну і природничу 

освітню галузі. 

З 1 вересня  2021 року  за  новим  Державним  стандартом  базової  середньої 

освіти    продовжать     пілотування     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, Сумської області, 

Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська гімназія Шосткинської 

міської ради Сумської області». Так, з метою підготовки до 2021/2022 

навчального року 08.07.2021 Департаментом освіти і науки Сумської обласної 
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державної адміністрації було проведено онлайн-зустріч для директорів, 

заступників директорів та вчителів пілотних класів закладів загальної середньої 

освіти. Усі педагоги цих закладів пройшли курси підвищення кваліфікації, 

організовані за підтримки Міністерства освіти і науки України.  

Ключовою особистістю реформи залишається вчитель. Для втілення різних 

методів та прийомів на заняттях потрібна велика попередня підготовка вчителя. 

Для підвищення свого професійного рівня, покращення методологічної 

обізнаності роботи в Новій українській школі педагоги протягом року взяли 

участь в онлайн-вебінарах, успішно пройшли онлайн-курси підвищення 

кваліфікації та отримали відповідні сертифікати на різноманітних електронних 

освітніх платформах (EdEra, Prometheus, «На урок», «Освіторія» та ін.). 

Для консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників 

та вчителів початкових класів у 2020/2021 навчальному році було проведено 

семінари, методичні онлайн-порадники та вебінари: «Специфіка проведення 

уроків інтегрованого курсу «Я досліджую світ», «Оцінювання результатів 

навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи», «Створення 

онлайнового освітнього середовища у Новій українській школі», «Розвиток 

життєвих компетентностей особистості молодшого школяра за допомогою 

навчання основ медіаграмотності з використанням інноваційних форм і методів 

навчання», «Вивчення інформатики в початковій школі за новим Державним 

стандартом» тощо. 

У 2021/2022  навчальному році планує розпочати навчання 501 перший клас, 

у них – 9 410 учнів. У перших класах за Державним стандартом початкової освіти 

буде працювати 521 педагогічний працівник, із них 490 педагогів пройшли 

підвищення кваліфікації для роботи в умовах Нової української школи. 

Вектором розвитку впровадження освітньої реформи Нової української 

школи в області є створення безпечного освітнього середовища, що ґрунтується 

на принципах сучасної освіти, та можливе завдяки поширенню системи 

консультативно-роз’яснювальної та просвітницької роботи серед педагогічних 

працівників, спрямованої на розвиток їх професійної компетентності щодо 

впровадження в освітній процес закладів загальної середньої освіти принципів і 

стандартів Нової української школи; формування мотивації педагогів щодо 

необхідності застосування сучасних підходів у створенні шкільного освітнього 

простору через оновлення матеріально-технічної бази відповідно до вимог 

Державного стандарту початкової освіти. 

 

Опорний заклад – шлях до якісної освіти в громаді 

  

Для забезпечення права громадян на доступність та якість повної загальної 

середньої освіти в Сумській області станом на 01.08.2021 функціонує 

400 закладів загальної середньої освіти (у тому числі 15 закладів інституційного 

догляду та виховання дітей) з учнівським контингентом 98 665 осіб (у 

2019/2020 навчальному році – 408 закладів, 97 542 учні).  

Одним із ключових завдань органів управління освітою є трансформація 

мережі закладів загальної середньої освіти. 
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Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти  

Сумської області станом на 01.08.2021 
 

Типи закладів ЗСО Кількість закладів ЗСО 

 на цей час після трансформації 

Початкова школа з 

дошкільним відділенням 
12 22 

Гімназія з дошкільним 

відділенням та початковою 

школою  

41 110 

Гімназія з дошкільним 

відділенням 
0 0 

Ліцей з дошкільним 

відділенням, початковою 

школою та гімназією 

134 18 

Початкова школа (1-4 класи) 2 6 

Гімназія (5-9 класи) 0 3 

Ліцей (10-11 (12) класи) 2 5 

Гімназія з початковою 

школою 
37 110 

Ліцей з початковою школою 

та гімназією 
151 65 

Ліцей з гімназією 5 5 

РАЗОМ 384* 344* 

*Примітка: Кількість закладів загальної середньої освіти зазначено без 

урахування закладів інституційного догляду та виховання дітей (15), закладу 

Міністерства охорони здоров’я України (1). 
 

З метою надання якісної освіти в області проводиться оптимізація закладів 

загальної середньої освіти. Протягом 2020/2021 навчального року мережу 

закладів загальної середньої освіти скорочено на 8 одиниць: припинено 

діяльність шляхом ліквідації 3 закладів загальної середньої освіти у 

Лебединській міській (Лебединська загальноосвітня вечірня (змінна) школа ІІ-

ІІІ ступенів), Синівській сільській (Підставська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів) та Зноб-Новгородській селищній (Хильчицький навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад») територіальних громадах; реорганізовано шляхом приєднання 1 заклад 

загальної середньої освіти у Кролевецькій міській територіальній громаді 

(Кролевецька загальноосвітня вечірня школа); реорганізовано у філії опорних 

шкіл 4 заклади у Білопільській міській (Кальченківський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад), 
Великописарівській селищній (Добрянський навчально-виховний комплекс), 

Путивльській міській (Рев’якинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів), 

Чупахівській селищній (Довжицький навчально-виховний комплекс 
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«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад») 

територіальних громадах. 

Для підвищення якості освітніх послуг, приведення існуючої мережі у 

відповідність до фінансового ресурсу керівниками органів управління освітою 

спільно з органами місцевого самоврядування територіальних громад у січні 

розроблено план заходів на 2021 рік щодо оптимізації неефективної мережі 

закладів загальної середньої освіти Сумської області. До 01.09.2021 планується 

ліквідувати 14 закладів загальної середньої освіти (із них шляхом створення 

філій – 5 закладів): Глухівська міська, Липоводолинська та Свеська селищні 

територіальні громади (по 2 заклади), Лебединська та Кролевецька міські, 

Дубов’язівська, Миколаївська та Шалигинська селищні, Верхньосироватська та 

Бочечківська сільські територіальні громади (по 1 закладу). Реорганізувати 

планується 19 закладів загальної середньої освіти. 

Однією з найважливіших проблем в галузі освіти області є наявність 

малочисельних та малокомплектних шкіл. У 2020/2021 навчальному році в 

області функціонувало 134 такі заклади, що становить 33,5% від загальної 

кількості закладів загальної середньої освіти (у 2019/2020 навчальному році –               

116, 28,4%). Завантаженість закладів загальної середньої освіти області 

становить 51,2%, навчається за індивідуальною формою (педагогічний 

патронаж) 7% учнівського контингенту сільської місцевості, що призводить до 

низької якості отримання освітніх послуг та високої вартості утримання одного 

учня. Вартість утримання одного учня в окремих закладах сільської місцевості 

перевищує нормативні показники у 3-4 рази.  

 

 
Сьогодні в Україні відбувається процес становлення нової системи освіти та 

виховання, зорієнтованих на входження у світовий освітній простір, завданнями 

яких є підготувати молоде покоління до життя та професійної діяльності в 

новому високорозвиненому інформаційному середовищі, до ефективного 

Область

Сумська міська

Нижньосироватська сільська

Свеська селищна

Бочечківська сільська

Шалигинська селищна

Хмелівська сільська

Есманьська селищна

25,7

18

28,6

29,6

49,1

50,9

54,2

58,4
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використання їх можливостей. В умовах децентралізації важливим є створення 

в громадах освітніх округів, які включають сукупність (мережу) закладів 

загальної середньої освіти та їх філій, у тому числі закладів позашкільної освіти, 

закладів культури, фізичної культури і спорту, що забезпечують доступність 

освіти для осіб, які проживають на відповідній території. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Опорний заклад – заклад загальної середньої освіти, що є осередком єдиного 

освітнього простору, забезпечує рівний доступ до якісної освіти всім особам, 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. Опорна школа виступає своєрідним механізмом для 

подолання розриву між якістю освіти в містах і сільській місцевості.  

У 2020/2021 навчальному році в області функціонувало 55 опорних закладів 

освіти (2019/2020 навчальний рік – 54), у яких здобувають освіту 19 183 учні. 

Опорними школами охоплено майже 20% здобувачів освіти від загальної 

кількості учнівського контингенту області (Конотопський район – 18%, 

Охтирський – 42%, Роменський – 23%, Сумський – 13%, Шосткинський – 23%). 

До 01.09.2021 планується створити ще 2 опорні школи, що дозволить  збільшити 

показник охоплення учнівського контингенту зазначеними школами, зокрема в 

Конотопському та Сумському районах (Миколаївська селищна та Попівська 

сільська (по 1 закладу) територіальні громади). 

Опорні заклади області налічують 56 філій із 2 283 учнями. 

До створених опорних шкіл та їх філій органами місцевого самоврядування 

організовано належним чином підвезення учнів, що проживають за межею 

пішохідної доступності до закладів освіти. 
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Кількість опорних закладів Сумської області 
 

 

 
 

З 1 січня 2021 року набув чинності Санітарний регламент для закладів 

загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 25.09.2020 № 2205, яким внесено зміни до організації 

підвезення учнів до закладів освіти та у зворотному напрямку. 

Відповідно до регламенту забезпечуються підвезенням учні, які проживають 

від закладу освіти на відстані понад 2 км (раніше підвозилися учні, які 

проживали на відстані понад 3 км). Порівняно з попереднім навчальним роком 

кількість учнів, які потребують підвезення, збільшилася на 594 особи. 

Організовано підвозяться на навчання до опорних закладів загальної 

середньої освіти області із 283 населених пунктів 4 051 учень. Для підвезення 

залучено 106 шкільних автобусів.  

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. В  

опорних школах уведено один або декілька 

профільних предметів. Профільним 

навчанням охоплено 1 689 учнів 10-

11 класів, із них 818 осіб – учні сільської 

місцевості. 

Перевага надається таким профільним предметам як українська мова та 

література, історія України, математика, біологія та екологія, іноземна мова, 

технології, інформатика, фізика та астрономія. 

З метою створення сучасного освітнього середовища у 

2020/2021 навчальному році для 197 кабінетів природничо-математичного циклу    

85 закладів загальної середньої освіти області придбано комп’ютерне, 

мультимедійне та навчально-методичне обладнання (70 одиниць 

мультимедійного обладнання загального призначення, 40 одиниць додаткового 

обладнання (телевізор, аудіосистема, відеокамера, фотоапарат тощо), 2 кабінети 

біології, по 1 – географії, математики, фізики). На зазначені цілі використано 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік

5

20

44
50

54 55
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кошти залишку освітньої субвенції територіальних громад у сумі 

1 776,16 тис. гривень, місцевого бюджету в сумі 1 916,5 тис. гривень, 

спонсорські та інші кошти, не заборонені законодавством у сумі 2,7 тис. гривень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рахунок коштів державної субвенції придбано сучасне обладнання та 

засоби навчання для кабінетів природничо-математичного циклу 42 закладів 

загальної середньої освіти області, у тому числі для 21 опорного закладу (6 – 

біології, 5 – фізики, 1 – географії, 3 –  хімії  та 22 – математики, 5 – STEM-

лабораторій).  

З метою покращення матеріально-технічного та навчально-методичного 

забезпечення опорних закладів загальної 

середньої освіти, створення умов для 

забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти; підготовки конкурентно-

спроможного 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», зареєстрованого в Головному територіальному 

управлінні  юстиції  у  Сумській області 13 лютого 2019 року за № 10/1927, у 

2021 році проведено обласний конкурс «На кращий опорний заклад загальної 

середньої освіти». У конкурсі взяли участь 26 опорних закладів загальної 

середньої освіти області.  

Школа ХХІ століття – це школа самовизначення і самореалізації особистості, 

що також зумовлює до переосмислення діяльності шкільної бібліотеки як 
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невід’ємної частини освітнього процесу. З метою розвитку єдиного 

інформаційного простору в опорних закладах створено медіатеки, що дозволяє 

за допомогою нових інформаційних технологій вносити конструктивні зміни в 

освітній процес, створювати сприятливі умови для творчої активності й 

самостійності, розширювати знання учнів і виховувати в них навички 

поводження з інформаційними джерелами, а також підвищувати професійну 

майстерність педагогів. 

 

 

 
 

 

Входження України в європейський і світовий освітній простори вимагає 

проведення модернізації змісту освіти в контексті її відповідності сучасним 

потребам. Саме тому розпочато системну трансформацію сфери, головна мета 

якої – нова висока якість освіти на всіх рівнях: від початкової школи – до закладів 

вищої освіти. 

В умовах децентралізації необхідно чітко усвідомлювати повноваження 

органів місцевого самоврядування, які визначено законами України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту» та «Про місцеве самоврядування»: 

відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення 

якості і доступності освіти на відповідній території; планують та забезпечують 

розвиток мережі закладів освіти; мають право засновувати заклади освіти, а 

також реорганізовувати та ліквідовувати їх; забезпечують рівні умови для 

розвитку закладів освіти всіх форм власності; закріплюють за закладами 

початкової та базової середньої освіти територію обслуговування (ради 

територіальних громад); забезпечують та фінансують підвезення учнів і 

педагогічних працівників до шкіл та, за потреби, до садочків.  

Сьогодні паралельно з реформою децентралізації відбувається і 

реформування освіти, що ставить перед місцевим самоврядуванням нові 

виклики, впоратись з якими допоможе належний супровід і підтримка, які й 

забезпечить оновлена фахова мережа. Сьогодні одним з надважливих питань, яке 

турбує управління освіти базового рівня, є реформа старшої школи. 

У ході проведення ІV Форуму керівників органів управління освітою, 

директорів опорних закладів загальної середньої освіти «Реформування 

середньої освіти: виклики та нововведення», що відбувся 16 червня 2021 року, 

обговорено питання трансформації мережі закладів загальної середньої освіти, 
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підготовки до запровадження профільної старшої школи, фінансування закладів 

загальної середньої освіти, державної фінансової підтримки роботи старшої 

профільної школи. 

Ключовим завданням освітян у 2021 році є продовження реформи системи 

загальної середньої освіти відповідно до законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту» та Концепції «Нова українська школа». Цьогоріч 

розпочинається пілотування реформи «Нова українська школа» на наступному 

рівні – на рівні базової середньої освіти. 

Не менш важливим завданням є створення старшої профільної школи, 

формування спроможної освітньої системи та ефективної мережі закладів 

загальної середньої освіти в територіальних громадах. 

 

Організація та проведення зовнішнього незалежного оцінювання – 2021 

 

Протягом останніх п’яти 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 2020 році за показником середнього балу зовнішнього 

незалежного оцінювання Сумська область у загальному рейтингу областей 

посіла третє (2019 рік – четверте) місце. 

Результати випускників закладів загальної середньої освіти, які брали участь 

у ЗНО-2020, 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-2021 розпочалася у  2020 році. 

У жовтні 2020 року затверджено план спільних дій Харківського 

регіонального центру оцінювання якості освіти та Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації щодо співробітництва у 

2020/2021 навчальному році. Оновлено інформацію про Департамент освіти і 
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науки Сумської обласної державної адміністрації, місцеві органи управління 

освітою, заклади освіти, що міститься в інформаційно-телекомунікаційній 

системі Українського центру оцінювання якості освіти. 

Комунальним закладом Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти для вчителів 

проведено методичні порадники з 

предметів, визначених для складання 

ЗНО, проаналізовано організаційно-

методичні аспекти проведення 

тестування у 2021 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-2021 розглянуто на 

нарадах керівників місцевих органів управління освітою, закладів освіти, 

відповідальних за проведення ЗНО в округах тестування. 

У період з 5 до 19 січня 2021 року на сайті Харківського регіонального центру 

оцінювання якості освіти для проходження пробного незалежного оцінювання в 

області зареєстровано 4 206 учасників (у 2020 році – 4 603). 

Пробне тестування було організовано на базі 23 пунктів тестування в 

6 округах Сумської області – м. Глухів, м. Конотоп, м. Охтирка, м. Ромни,         

м. Суми та м. Шостка. Із загальної кількості зареєстрованих учасників узяло 

участь 3 932 особи, що становить 94%.  

На пунктах тестування було забезпечено організаційні заходи  щодо 

створення безпечних умов для участі в пробному зовнішньому незалежному 

оцінюванні. 

В області функціонувало 7 пунктів реєстрації в містах Конотоп, Суми, 

Шостка. 

За даними Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, у 

Сумській області на основну  сесію ЗНО зареєструвалося 9 715 осіб (2020 рік – 

9 646). Це 4 765 випускників закладів загальної середньої освіти (у 2020 році їх 

зареєстровано 4 733 особи); 1 493 учні закладів професійної (професійно-

технічної) освіти (2020 рік – 1 418);  1 977 студентів закладів фахової передвищої 

освіти (2020 рік – 2 267) та 1 480 випускників минулих років (2020 рік – 1 228). 
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Статистичні показники щодо участі випускників закладів освіти           

у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року 

 
 

Зовнішнє незалежне оцінювання в Сумській області у 2021 році проведено 

на базі закладів вищої освіти міст Глухів, Конотоп, Ромни, Суми, Шостка; 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти міст Глухів, Ромни, Суми та 

закладів загальної середньої освіти міст Глухів, Конотоп, Охтирка, Ромни, Суми, 

Шостка. Загальна кількість пунктів проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання – 53.  

Для забезпечення процедури 

проведення зовнішнього незалеж- 

ного оцінювання підготовлено  

2 467  працівників, яких було залучено до 

роботи в пунктах тестування у якості 

відповідальних за пункти тестування, 

їхніх помічників, старших інструкторів, 

інструкторів, чергових та уповноважених 

осіб Українського центру оцінювання 

якості освіти.  

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. 

 

 

Серед основних порушень, виявлених під час процедури тестування, – 

наявність в учасників мобільних телефонів, навушників, смарт годинника. За 

підсумками тестування результати 8 учасників анульовано. 

Скласти зовнішнє незалежне оцінювання мала можливість 21 особа з 

особливими освітніми потребами. Для для цих осіб створено спеціальні умови 

на пунктах проведення ЗНО. Це учасники, які потребували періодичного 

здійснення індивідуальних медичних процедур;  особи з порушеннями слуху,   

зору, опорно-рухового апарату, особи, яким установлено електрокардіо-

стимулятор чи інший електронний пристрій. 

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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Статистичні показники щодо кількості учнів,  

підвезених шкільними автобусами 

 
 

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

вищої  освіти  за технологією зовнішнього незалежного оцінювання проведено 

30 червня 2021 року на базі 7 пунктів тестування в м. Суми. Усього для 

проходження вступного іспиту з іноземної мови зареєструвалося 2 709 осіб, 

узяли участь 2 292 особи, що становить 84,6% від загальної кількості 

зареєстрованих.  

Єдине фахове вступне випробування з права та загальних правничих 

компетентностей відбулося 2 липня 2021 року на базі 2 пунктів тестування в          

м. Суми. Усього для проходження єдиного фахового вступного випробування 

зареєструвалася 331 особа, узяли участь 288 осіб (87% від загальної кількості 

зареєстрованих). 

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбулася в м. Харків 

з 29 червня до 14 липня для осіб, які не зареєструвалися для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання під час основного періоду реєстрації через 

карантинні заходи, та тих, які не з’явилися на основну сесію через поважні 

причини.  

Максимальний  результат  за шкалою 100-200 балів отримали 15 учасників: 

5 – з математики, 5 – з біології, 3 – з англійської мови, 1 – з історії України, 1 – з 

географії. Порівняно з минулим роком кількість 200-бальних результатів 

збільшилася вдвічі. 

Запорукою успішного проходження зовнішнього незалежного оцінювання є 

завчасна підготовка до нього. У сучасній практиці тестові технології контролю 

освітніх досягнень посідають належне місце, бо забезпечують найбільш 

об’єктивне і всебічне оцінювання досягнень учнів із навчального предмета. Для 

того, щоб учні могли впевнено впоратися з тестом у напруженій обстановці, 

потрібно готуватися заздалегідь усім учасникам цього важливого освітнього 

проекту. 

Вагомий вклад у конкурентоспроможного випускника має правильно 

сформована внутрішня система забезпечення освітнього простору, якості освіти 

у закладі, яка повинна мати не лише зовнішні стимули (ЗНО, атестація, 
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сертифікація педагогічних працівників), а й внутрішні інструменти, такі, як 

стратегія забезпечення якості освіти, необхідні ресурси для організації навчання, 

прозора система оцінювання учнів, педагогічних працівників, сучасна 

інформаційна система управління школою, освіта в галузі здоров’я та безпеки, 

залучення сім’ї та громади. 

Важливо також розвивати партнерство учнів і вчителів, забезпечувати 

рівність, допомагати учням реалізувати індивідуальну освітню траєкторію, 

створювати для вчителів умови для професійного зростання. 

Завдяки розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти заклад 

зможе підвищити якість освітніх послуг і забезпечити довіру до результатів 

навчання, отримувати постійний зворотний зв’язок від учасників освітнього 

процесу. Постійно вдосконалюючи освітнє середовище, систему оцінювання 

учнів, педагогічну діяльність, заклад забезпечить готовність до прогресивних 

змін. 

 

Упровадження в освітній процес  

інформаційно-комунікаційних технологій 

 

Одним із найважливіших напрямків розвитку інформатизації освіти є нові 

комп’ютерні технології. 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. 

Інформаційні технології є невід’ємною частиною сучасного світу, вони 

визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. 

Актуальність цього питання має місце в сучасному освітньому середовищі 

області, адже нині якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без 

використання засобів і можливостей, що надають комп’ютерні технології та 

Інтернет.  

Завдяки використанню інформаційно-комп’ютерних технологій  навчальне 

середовище докорінно змінилося. Використання комп’ютерних програм, 

електронних засобів навчального призначення 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. 

З огляду на пандемію СОVID-19, спричинену коронавірусною хворобою, та 

запроваджені карантинні обмеження перед галуззю постали нові виклики, 

пов’язані із забезпеченням неперервності освітнього процесу, спроможністю 

закладів усіх рівнів освіти забезпечити якість і сталість здобуття освіти, 

необхідністю розвитку дистанційної форми навчання, забезпеченням закладів 

освіти швидкісним доступом до мережі Інтернет, а здобувачів освіти і 

педагогічних працівників – цифровими пристроями та електронними освітніми 

ресурсами.  

Тому й виникла потреба проведення анкетування щодо вивчення питання 

доцільності створення єдиної бази даних, необхідної для організації та проведення 



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2020/2021 н.р.  
 

31 
 

дистанційного навчання учнів; стану організації дистанційної освіти в закладах 

загальної середньої освіти Сумської області та проблем, що виникають під час 

навчання в умовах карантину, потреб учителів щодо підвищення фахового рівня 

з використання цифрових засобів та інформаційно-комунікаційних технологій. 

Моніторингове дослідження було проведено з 23.11.2020 до 11.12.2020 

комунальним закладом Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти та спрямовано на виявлення думки вчителів щодо 

ефективності використання онлайн-інструментів для забезпечення 

дистанційного навчання учнів, а також на визначення освітніх ресурсів, 

електронних засобів навчання, які користуються найбільшим попитом серед 

учителів в умовах карантину.  

Опитування проведено у 325 (80%) закладах загальної середньої освіти 

області та здійснювалося шляхом анонімного анкетування педагогічних 

працівників (охоплено респондентів – 7 903 особи). 

Більшість закладів загальної середньої освіти визначили для себе зручні 

моделі надання послуг у режимі дистанційного навчання. Відповіді засвідчили 

обізнаність учителів щодо різноманіття засобів, форм, сервісів для здійснення 

навчання, спілкування онлайн. Так, під час дистанційного навчання вчителі 

обирали такі форми онлайн комунікації з учнями як спілкування в соціальних 

мережах та мессенджерах (51,9%), електронною поштою (44,1%), у режимі 

відеоконференцій (43,6%), чатах (43,5%), у середовищі Classroom (38,3%).  

Власний  блог,  як   форму  онлайн    комунікації   з  учнями,   використовують 

9,9% учителів; лише 3,2% – форум як форму онлайн-спілкування.  

 

 
В умовах карантину заклади освіти використовували різні засоби  

дистанційного спілкування та навчання, програми та цифрові сервіси. Майже 

половина вчителів зазначили, що для онлайн-спілкування з учнями переважно 

користуються застосунками: Zoom (40,8%), Microsoft Teams (27,9%), Google 

Meet (21,4%), Facebook-група (20,4%), Viber-група (20,4%), Skype (11,7%). Серед 
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іншого, респонденти вказали на такі сервіси, як онлайн-дошка Padlet, Google 

Classroom, Messendger, Instagram. Майже не використовуються такі ресурси як 

Moodle (2,3%) та Discord (1,2%). Таке різноманіття використання вчителями 

засобів комунікації певною мірою ускладнює освітній процес, оскільки до нього 

мають пристосовуватися й діти, які не можуть одночасно опанувати всі ці 

застосунки, які вподобали вчителі. Разом із тим позитивним є те, що вчителі, з 

опановуванням нових онлайн-інструментів, шукають зручні для себе та учнів 

навчальні платформи, що забезпечує колективне дистанційне навчання. 

 
Для організації контролю та оцінювання результатів навчальної діяльності 

вчителями активно використовувалися освітній проект «На урок» (67,6%), 

Coogle-форми (25,6%), LearningApps (17,4%), а також такі сервіси як Classtime 

(8,5%) та TestPad (5,1%). Серед іншого, респонденти вказали на такі сервіси 

оцінювання як Teams, «Всеосвіта», «Ранок», відеоканал YouTube, електронний 

підручник, щоденник. 
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Однією зі складових, які впливають на якість дистанційного навчання, є 

рівень технічного забезпечення. Більшість учителів оцінили рівень технічного 

забезпечення з реалізації дистанційного навчання посередньо: 42,7% 

респондентів – на 3 бали (по 5-ти бальній шкалі), 16,3% – на 2 бали. Кожний 

десятий учитель (9,6%) відмічає низький рівень технічного забезпечення, 

оцінивши його в 1 бал. Чверть педагогів (24,5%) вважають цей рівень достатнім 

(4 бали), а 6,9% – високим (5 балів). 

Основними труднощами та проблемами педагоги вважають нестачу 

«живого» спілкування (62,1%). Учителів непокоїть, що значній кількості учнів 

складно дистанційно опановувати нові теми, відповідно, учителям складно 

контролювати виконання завдань. Майже половина (44,5%) респондентів 

повідомили про відсутність в учнів уміння вчитися самостійно, а відтак багато 

часу педагогами витрачається на навчання учнів, підготовку до уроків та 

написання звітів, що призводить до надмірної завантаженості.  

Також серед переліку перешкод учителі визнали відсутність та/або 

застарілість комп’ютерного обладнання (60%); неякісний (поганий) зв’язок, 

тимчасову відсутність, обмежений доступ, перевантаження мережі Інтернет 

(57,4%); недостатній рівень ІТК-компетентності у вчителів (12,9%). Серед 

іншого респонденти вказали на недостатні технічні можливості учнів, 

обмежений доступ окремих учнів до комп’ютерної техніки (у сім’ї можуть бути 

два-три школярі та батьки, які працюють у дистанційному режимі); недостатня 

самоорганізованість власної діяльності; недостатня мотивація учнів; велика 

кількість класів, у яких працює вчитель; завантаженість учителів; різна 

специфіка навчальних предметів. 

Водночас більше половини (60,1%) опитаних учителів зазначили, що їм 

потрібно додаткове інформування про ресурси, де є записи уроків та заходів, 

практичних рекомендацій; хотіли б удосконалити навички технічного 

використання платформ, на яких здійснюється дистанційне навчання у школі, − 

59,6%; отримати знання з організації дистанційної комунікації (можливість 

залучати дітей до пошукових операцій, організовувати роботу в групах, надавати 

індивідуальні консультації) прагнуть 53,9% респондентів. 

Дослідження виявило, що вчителів, які бажають оволодіти навичками 

створення відеоуроку, відеоролику − 43,3%; використання онлайн-дошок −       

34,1%; створення тестів з автоматичною перевіркою − 30,2%; роботи в 

інтерактивних сервісах миттєвого опитування − 26,4%; формувального 

оцінювання − 17,6%.  

Майже половина педагогів (50,1%) потребують консультативної підтримки з 

питань оволодіння особливостями використання в освітньому  процесі 

критичного мислення та інновацій в дистанційному форматі, а 45,5% − 

формування предметних компетентностей.  

Для забезпечення та організації освітнього процесу, у тому числі 

дистанційного, у закладах освіти функціонує банк педагогічних напрацювань. Як 

показало анкетування, у кожному закладі освіти створено каталог матеріалів із 

переліком методичних, дидактичних матеріалів, наочних посібників, довідкової 

літератури, лабораторного обладнання до кожної навчальної теми, − про це 
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повідомили більше половини респондентів (51%). Також у закладах освіти існує 

банк методичних наробок учителів (36,1%), банк публікацій учителів закладу 

(23,9%), банк відеоуроків, відеороликів та презентацій (11,8%). Проте, майже 

10% педагогів не знають, чи є щось із переліченого вище в закладах, де вони 

працюють. 

Невпинно росте кількість учителів-предметників, які, підвищуючи власний 

професійний рівень, створюють блоги освітнього напряму. Так, майже половина 

опитаних учителів (49,1%) у своїх відповідях зазначили, що в закладах освіти 

працюють учителі, які мають власні блоги, Ютуб-канали, де  презентують свої 

розробки та надбання, педагогічний досвід, розміщують дидактичні матеріали 

для своїх учнів, − усе це стає миттєво доступним з моменту розміщення 

матеріалу на сторінках блогу. При цьому популяризують у  такий спосіб свій 

власний досвід тільки 13,4% учителів.  

Досвідом інших педагогів, особливо протягом навчального року, 

користуються 78,9% учителів, які ознайомлюються з педагогічними розробками 

своїх колег з інших областей, країн та регіонів. 

Перехід на дистанційне навчання став неочікуваним та доволі серйозним 

випробуванням для всіх учасників освітнього процесу – учителів, учнів та їхніх 

батьків. Тому питання розвитку дистанційної освіти має неабияку актуальність. 

І хоча дистанційна освіта не є заміною очної форми та ніколи не планувалася на 

довгострокову перспективу, вона може стати ефективним інструментом 

навчання не тільки під час карантину, а й у процесі очного формату спілкування. 

У зв’язку із цим у листопаді 2020 року започатковано обласний пілотний 

проект «Зручне навчання», до участі в якому залучено комунальний заклад 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та 4 заклади 

загальної середньої освіти: Комунальна установа Сумська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради, комунальна 

організації (установа, заклад) «Шосткинська гімназія Шосткинської міської 

ради», Лебединський заклад загальної середньої освіти № 5 Лебединської 

міської ради, Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені                 

Б.Д. Антоненка-Давидовича Охтирської міської ради Сумської області  (опорний 

заклад). Пілотний проект «Зручне навчання» спрямований на створення 

сприятливих умов для навчання учнів у синхронному та асинхронному режимах 

(у тому числі, у період карантинних заходів); формування єдиного електронного 

простору закладів освіти (застосунок TEAMS) в умовах віддаленого навчання.  

В умовах COVID-19 пріоритетним є продовження діджиталізації освітнього 

процесу. З метою забезпечення рівного доступу до якісної шкільної освіти учнів 

5-11 класів Міністерство освіти та науки України спільно з Українським 

інститутом розвитку освіти та Міністерством цифрової трансформації України 

11 грудня 2020 року запровадили національну електронну платформу для 

дистанційного та змішаного навчання «Всеукраїнська школа онлайн».  На кінець 

2020/2021 навчального року на національній платформі «Всеукраїнська школа 

онлайн» було зареєстровано майже 10% учнів 5-11 класів та 52% педагогічних 

працівників. У 2021/2022 навчальному році керівникам закладів освіти 
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необхідно продовжити роботу щодо залучення учасників освітнього процесу до 

участі в зазначеному проекті.  

В умовах карантинних обмежень у сфері загальної середньої освіти активно 

розвиваються та поширюються сучасні інформаційно-комунікаційні технології, 

які створюють нові можливості для забезпечення взаємодії та співпраці  закладів 

загальної середньої освіти та учасників освітнього процесу.  

Єдиний інформаційний простір школи – це система, у якій задіяні і на 

інформаційному рівні пов’язані всі учасники освітнього процесу: адміністрація, 

викладачі, учні та їх батьки. Електронні журнали і щоденники в школі – кращий 

спосіб вирішення щоденних питань, пов’язаних з освітнім  процесом  як для 

шкіл, так і для батьків і учнів. Онлайн журнали та електронні щоденники стають 

невід’ємною частиною навчання.  

У 2020/2021 навчальному році впроваджували в освітній процес електронні 

журнали та щоденники 47 закладів загальної середньої освіти територіальних 

громад: Лебединської, Кролевецької (по 6 закладів), Охтирської, Тростянецької  

(по 4 заклади)   міських,   Кириківської   селищної та Хмелівської сільської  (по 

4 заклади),  Роменської  міської  та  Андріяшівської  сільської (по 2 заклади), 

Білопільської, Ворожбянської, Конотопської, Путивльської міських, 

Великописарівської, Дубов’язівської, Есманьської, Недригайлівської, 

Степанівської, Хотінської, Чупахівської, Шалагинської, Ямпільської селищних, 

Чернеччинської, Юнаківської сільських (по 1 закладу) територіальних громад. З 

01.09.2021 заплановано впровадження електронних журналів та щоденників ще 

у 126 закладах загальної середньої освіти. 

Закладами загальної середньої освіти Лебединської, Тростянецької, 

Конотопської, Роменської міських територіальних громад впроваджується 

програмне забезпечення електронної платформи «Моя школа».  

Більшість закладів освіти використовують електронну платформу ПАК 

«АІКОМ». Нове програмне забезпечення розроблено на базі державної 

модульної системи АІКОМ (раніше ДІСО), яка відома багатьом освітянам як 

інструмент зі збору, зберігання й управління даними та створена в межах 

реалізації стратегії цифрової трансформації у сфері освіти. Система має доволі 

зручний та зрозумілий для освітян інтерфейс, через який організовано доступ до 

різних сторінок: дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні 

завдання тощо. Сервіс адаптуватимуть до роботи із будь-яких гаджетів. 

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

інформація про позицію рейтингу успішності, доступ 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, домашні завдання (онлайн-презентації, уроки), 

організація батьківських зборів, екскурсій та іншої позашкільної діяльності, 

спілкування з батьками, організація форумів та дискусій. 
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Від роботи в системі, у першу чергу, задоволені батьки та учні, адже всю 

інформацію про освітні процеси зібрано в одному місці. Підвищується 

академічна успішність, зростають середні бали в певних учнів. Система 

допомагає батькам формувати об’єктивну оцінку навчання їх дітей, розуміти, де 

увагу потрібно посилити і які завдання виконати. Більшість учителів з легкістю 

працюють у системі, а наступний крок – це 

заміна паперових носіїв на електронні та 

використання ведення саме електронного 

класного журналу. 
 

У закладах освіти Сумщини успішно 

розвивається та поширюється глобальна 

освітня інновація – STEM-освіта. 

Упровадження принципів STEM-освіти в 

освітній простір Нової української школи сприяє створенню принципово нової 

моделі навчання.  

Упровадження міждисциплінарного підходу, інтеграції шкільних предметів; 

орієнтир на практичну спрямованість, дослідницько-проєктну діяльність у 

процесі реалізації концепції «Нова українська школа», упровадження STEM-

освіти сприяє розбудові сучасного, економічно стабільного, 

високотехнологізованого суспільства.  

Комунальним закладом Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти реалізується інноваційний освітній проєкт «STEM-школи 

2021». До роботи обласної «STEM-школи 2021» долучилися понад 350 педагогів 

із 270 закладів освіти області. 

Понад 90% закладів загальної середньої освіти області успішно працюють за 

різними напрямами реалізації STEM-освіти з використанням інтегрованих, 

міжпредметних навчальних програм, STEM-підходів та STEM-технологій 

навчання.  

Найбільш поширеними напрямами реалізації STEM-освіти в закладах освіти 

області є робототехніка та інженерні розробки; основи вебдизайну; LEGO-

конструювання; 3D-моделювання; мейкерство; STEАM-навчання. 
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Діджиталізація освіти сьогодні є головним пріоритетом розвитку освітньої 

системи області й охоплює всі рівні освітнього процесу. 

Усі заклади загальної середньої освіти області підключено до мережі 

Інтернет, із них 310 закладів мають швидкість доступу від 30 до 100 Мбіт/с,     

90 закладів – більше100 Мбіт/с. Кожен заклад освіти має власний сайт, що є 

офіційним джерелом інформації про заклад в Інтернеті, та значно посилює його 

імідж на ринку освітніх послуг.  

Заклади загальної середньої освіти стовідсотково забезпечено 

комп’ютерною технікою, що постійно оновлюється. Кількість персональних 

комп’ютерів/ноутбуків, не задіяних у господарській діяльності, становить   

8 823 одиниці, у тому числі в комп’ютерних класах – 4 782 одиниці. 

У І півріччі 2021 року за рахунок коштів місцевого бюджету придбано 

208 одиниць комп’ютерної техніки для 73 закладів загальної середньої освіти 

на суму 2 058 тис. гривень.   

З метою придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних 

закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного 

навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням 

технологій дистанційного навчання постановою Кабінету Міністрів України від 

21 квітня 2021 р. № 403 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної 

середньої освіти» Сумській області виділено субвенцію з державного бюджету в 

сумі 23 146,6 тис. гривень для придбання ноутбуків на умовах співфінансування. 

У місцевих бюджетах для співфінансування передбачено кошти в сумі 

4 757,5 тис. гривень.  

Основною метою спрямування відповідної субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам є забезпечення технічних можливостей педагогічним 

працівникам для належної організації здобуття загальної середньої освіти, 

зокрема в умовах запровадження карантинних обмежень та встановлення 

заборони на відвідування закладів освіти її здобувачами.  

Відповідно до пункту 2 Порядку та умов здійснено розрахунок потреби 

ноутбуків для вчителів навчальних предметів таких освітніх галузей: мовно-

літературної, математичної, природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, 

громадянської та історичної, інформатичної. Усього заплановано придбати у 

2021 році 1 392 ноутбуки для використання педагогічними працівниками в 

освітньому процесі. 

Подальша діджиталізація освіти потребує створення безпечних умов 

перебування учасників освітнього процесу в закладах освіти. Новий Санітарний 

регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205, враховує кілька 

дуже важливих аспектів. Це, зокрема, розвиток технічних засобів навчання і 

правила їхнього використання під час освітнього процесу. У регламенті чітко 

прописано правила організації робочого простору та роботи з технічними 

засобами навчання, вимоги до роботи з ними. Новий документ враховує розвиток 
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сучасних технологій та їх використання під час освітнього процесу. Він докладно 

описує, як облаштовувати кабінет інформатики та робоче місце дитини в ньому, 

скільки часу дитина може працювати із технічними засобами.  

Створення безпечного середовища – головне завдання кожного закладу 

освіти. 

Організація підвезення учнів  

до закладів загальної середньої освіти 

 

В умовах створення освітніх округів, мереж опорних шкіл та їх філій підвезення 

учнів та педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної 

доступності, до закладів освіти, до місця навчання (роботи) і додому є дуже 

важливою складовою надання освітніх послуг.  

Організація перевезень дітей шкільними автобусами здійснюється у 

відповідності з діючими нормативно-правовими актами України із забезпечення 

безпеки дорожнього руху, перевезень пасажирів автобусами, зокрема Закону 

України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільний транспорт» та 

Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. 

Питання щодо порядку організації підвезення учнів із віддалених населених 

пунктів до місць навчання регулюється законами України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   Указами Президента України від 30 вересня 2010 року 

№ 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 

Україні», від 20 грудня 2000 року № 1356/2000 «Про основні засади розвитку 

соціальної сфери села». Правила дотримання основних нормативних вимог щодо 

безпеки дорожнього руху затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

10 жовтня 2001 р. № 1306 (зі змінами) «Про Правила дорожнього руху». 

Відповідно до цих нормативно-правових актів громади відповідають за 

реалізацію державної політики у сфері освіти, забезпечення якості освіти на 

відповідній території, доступності дошкільної, початкової та базової середньої, 

позашкільної освіти, фінансують з місцевих бюджетів витрати на підвезення учнів 

і педагогічних працівників до закладів освіти та у зворотному напрямку. 

Відповідно до нового Санітарного регламенту для закладів загальної середньої 

освіти учнів, які проживають на відстані понад 2 кілометри від закладу освіти, 

мають забезпечити транспортом для підвезення до школи. Відстань від місця 

проживання до зупинок не повинна перевищувати 500 метрів. Відповідальними за 

підвезення учнів, закупівлю транспорту, створення маршрутів є органи місцевого 

самоврядування.  

Залежно від інфраструктурних умов, матеріально-технічного забезпечення та 

фінансової спроможності органи місцевого самоврядування обирають найбільш 

вигідний та зручний спосіб для організації підвезення учнів та педагогічних 

працівників.  

Найпоширенішим варіантом для підвезення є використання шкільного 

автобуса, який перебуває на балансі освітнього закладу або засновника закладу 

освіти. 
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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                               

(розміщено за посиланням:  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1K2B54XJsc8ZqMDw_uAfVbkN2DAJej0

Uk&ll=51.139574815660076%2C33.42041695321835&z=8). 

 

Мапа маршрутів руху шкільних автобусів 

із зазначенням якості дорожнього покриття 

 

 

Показник охоплення учнів сільської місцевості у 2020/2021 навчальному році, 

які проживають за межею пішохідної доступності, різними видами організованого 

підвезення  до  місць  навчання  та  у  зворотному  напрямку  становить    99% 

(10 971 учень). Для підвезення 8 887 учнів (81%) задіяно 271 шкільний автобус. 

Стовідсотково забезпечено підвезенням шкільними автобусами учнів у                 

33 територіальних громадах Сумської області.  

Альтернативою шкільним автобусам для підвезення учнів до школи та додому 

є використання орендованих автобусів. Таким транспортом за кошти місцевих 

бюджетів користуються в Грунській, Новослобідській сільських та Шосткинській 

міській територіальних громадах (170 учнів). 

 

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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Підвезення учнів, які проживають за межею пішохідної доступності,  

до місць навчання та у зворотному напрямку всіма видами транспорту 

(у відсотках) 

 
Найнижчий показник охоплення підвезенням шкільними автобусами – у 

Роменській міській (30,7%), Нижньосироватській сільській (31,6%), Тростянецькій 

міській (46%), Ямпільській (68%), Свеській (69%) селищних територіальних 

громадах.  

 

Незабезпеченість стовідсотковим  

підвезенням шкільними автобусами (у відсотках) 

 
 

82%

2,6%

12%

3,4%
Шкільний автобус 

Орендований транспорт 

Рейсові маршрутні 

транспортні засоби (з 

відшкодуванням коштів) 

Особистий транспорт 

батьків

Ямпільська селищна 

Юнаківська сільська 

Шосткинська міська 

Тростянецька міська 

Сумська міська 

Степанівська селищна 

Свеська селищна 

Садівська сільська 

Роменська міська 

Річківська сільська 

Новослобідська сільська 

Нижньосироватська сільська 

Миколаївська сільська 

Лебединська міська 

Краснопільська селищна 

Верхньосироватська сільська 

Андріяшівська сільська 

68,4
99,1

66,3

45,5

83,9

80,5

68,3

91,3

30,7

84,2

70,3

31,9
99,6

62,6
98,5

89,8

88,4
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У І півріччі 2020/2021 навчального року для закладів освіти області придбано 

17 шкільних автобусів: на умовах співфінансування за кошти освітньої субвенції та 

місцевих бюджетів закуплено 15 шкільних автобусів, у тому числі один, 

обладнаний місцями для дітей з особливими освітніми потребами. Використано 

кошти державної субвенції в сумі 15 187 тис. гривень, місцевих бюджетів – 

12 531,8 тис. гривень; за кошти місцевих бюджетів придбано 2 автобуси в 

Білопільській та Чернеччинській селищних територіальних громадах на суму 

343,9 тис. гривень. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1570-р 

«Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам у 2020 році та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік» виділено кошти субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 12 472,2 тис. гривень на 

придбання у 2021 році автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Організовано підвезення дітей з особливими освітніми потребами автобусами 

з обладнаними спеціальними місцями у Великописарівській селищній, 

Конотопській та Сумській міських територіальних громадах. 

До кінця 2021 року на умовах співфінансування за кошти освітньої субвенції та 

місцевих бюджетів заплановано закупити ще 13 шкільних автобусів, у тому числі 

2, обладнані місцями для дітей з особливими освітніми потребами. 

З метою організації безпечного підвезення учасників освітнього процесу до 

місць навчання та у зворотному напрямку місцевими органами управління освітою 

спільно з керівниками закладів загальної середньої освіти перед початком нового 

2021/2022 навчального року проводиться робота щодо оформлення та 

затвердження паспортів маршрутів руху шкільних автобусів, підписання спільних 

наказів із центральними районними лікарнями, фельдшерсько-акушерськими 

пунктами про проходження водіями шкільних автобусів щоденних медичних 

оглядів. Спільно з представниками територіальних відділень державної 

автомобільної інспекції УМВС України у Сумській області та  філій відкритого 

акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги 

України» здійснюється організація проведення щоденних технічних оглядів; 

обстежується стан доріг маршрутів руху шкільних автобусів. 

 

Якісне харчування – здорова дитина 

 

У сучасних умовах питання про здорове харчування школярів є особливо 

актуальним, оскільки правильне харчування – найважливіша запорука здорового  

розвитку організму дитини. Від якості їжі залежить фізичний розвиток дитини, 

її здоров’я та самопочуття, а це, у свою чергу, впливає на розумовий та 

інтелектуальний розвиток дитини, її настрій і психічний стан, здатність 

засвоювати навчальний матеріал. Саме тому з ініціативи та під патронатом 

Олени Зеленської сьогодні активно впроваджується реформа шкільного 

харчування, яка знайшла свою підтримку в суспільстві. Наша  мета – виростити 

і виховати здорових, розвинених та освічених громадян України. 
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Тому одним із пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування є 

організація здорового та збалансованого харчування дітей у закладах загальної 

середньої.   

Роком перших конкретних кроків у реформі системи шкільного харчування 

став 2020/2021 навчальний рік. Спочатку було розроблено та затверджено 

План заходів з реформування системи шкільного харчування (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 1008-р).  

Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 

30.12.2020 № 674 затверджено Регіональний план заходів щодо створення 

належних умов для організації безпечного харчування в закладах освіти на 2021-

2025 роки, яким передбачено розроблення спеціального меню для дітей з 

особливими дієтичними потребами, упровадження системи «електронне меню»,  

фінансування лабораторних досліджень в акредитованих лабораторіях за кошти 

місцевих бюджетів, проведення курсів підвищення кваліфікації кухарів, 

організацію закупівель продуктів харчування. 

Відбулося суттєве оновлення нормативної бази: 

затверджено оновлений Санітарний регламент для закладів загальної 

середньої освіти; 

нові Норми та Порядок організації харчування учнів; 

нові гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів на 

потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти; 

розроблено методичні рекомендації щодо здійснення закупівель у сфері 

організації харчування в закладах освіти; 

методичні настанови для використання системи аналізу небезпечних 

факторів та контролю у критичних 

точках (НАССР). 

Міністерство економіки України 

розробило та затвердило низку 

нормативно-правових актів, що 

змінили шкільне харчування та 

запровадили сучасні й ефективні 

процедури організації безпечного 

харчування в закладах освіти, а саме: 

гігієнічні вимоги до виробництва та 

обігу харчових продуктів на 

потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти; методичні 

настанови щодо розроблення, запровадження та використання постійно діючих 

процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та 

контролю у критичних точках, у закладах освіти; методичні рекомендації щодо 

методології особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в 

закладах освіти. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1008-2020-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1275-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1275-20#Text
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b181ef09-47f5-45dd-ab0c-f82d7dae0389&title=MetodichniNastanoviBezpechnistKharchovikhProduktiv
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b181ef09-47f5-45dd-ab0c-f82d7dae0389&title=MetodichniNastanoviBezpechnistKharchovikhProduktiv
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b181ef09-47f5-45dd-ab0c-f82d7dae0389&title=MetodichniNastanoviBezpechnistKharchovikhProduktiv
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8c5171b2-8513-4e55-a70c-e9059c8e6c8b&title=NakazMinekonomikiVid30-10-2020-2208-proZatverdzhenniaMetodichnikhRekomendatsiiSchodoMetodologiiOsoblivosteiZdiisnenniaZakupivelUSferiOrganizatsiiKharchuvanniaVZakladakhOsviti-
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8c5171b2-8513-4e55-a70c-e9059c8e6c8b&title=NakazMinekonomikiVid30-10-2020-2208-proZatverdzhenniaMetodichnikhRekomendatsiiSchodoMetodologiiOsoblivosteiZdiisnenniaZakupivelUSferiOrganizatsiiKharchuvanniaVZakladakhOsviti-
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З метою створення умов для 

безпечного та якісного харчування 

дітей у закладах загальної середньої 

освіти в місцевих бюджетах на 2021 

рік передбачено кошти на 

проведення капітальних та поточних 

ремонтів у сумі 17 972,6 тис.  

гривень, на оновлення матеріально-

технічної бази – 5 337,9 тис. гривень.  

Оновлення харчоблоків 

збільшило можливості для 

приготування страв і пришвидшило 

процес упровадження в закладах 

освіти нового меню харчування.  

Для забезпечення якісного 

харчування учнів, охорони їхнього 

життя і здоров’я, недопущення 

приймання недоброякісних 

продуктів харчування та 

продовольчої сировини до їдальні  у 

школах працювали «Батьківські 

команди». 

У закладах освіти області 

проводилась просвітницька 

діяльність з учнями та їхніми 

батьками, спрямована на підвищення 

рівня обізнаності учасників 

освітнього процесу з питань 

формування культури харчування та 

правильних харчових звичок. До неї 

залучаються психологи, медичні працівники, технологи харчування. 

З метою формування ціннісного ставлення дітей до власного здоров’я у 

187 закладах освіти області функціонували Школи сприяння здоров’ю, Школи, 

дружні до дитини, центри здоров’я, у тому числі у 30 закладах дошкільної освіти 

(12%), 149 закладах загальної середньої освіти (37%), 8 закладах позашкільної 

освіти.  

Заклади освіти, що працювали в мережі, створювали власні концепції Школи 

сприяння здоров’ю, плани та програми з формування в дітей та учнівської молоді 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Вони залучали до діяльності 

батьків, громадські організації, органи учнівського самоврядування.  

Одним із пріоритетів освітньої галузі Сумської області є створення 

здоров’язбережувального освітнього середовища. В області 24 заклади 

долучилися до програми «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів». 

Школа сприяння здоров’ю, що функціонує на базі Комунальної установи 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д. Турбіна,     м. Суми, 
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увійшла до «Топ-50» шкіл України, 

продемонструвавши високий рівень 

заходів, проведених у рамках проекту. 

Відповідно до програми «Healthy 

Schools» учні Степанівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Степанівської селищної ради 

Сумського району реалізували челендж 

«Нова шкільна їдальня». 

Учителі початкової школи закладів освіти області активно впроваджують в 

освітній процес програму «Абетка харчування», яка дає можливість пояснити 

школярам переваги правильного харчування, що є ключовою засадою здорового 

способу життя.  

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, розроблено графіки. 

Постачальники харчових продуктів до закладів зареєстровані як оператори 

ринку та мають експлуатаційні дозволи. 

У заклади освіти постачаються та використовуються продукти харчування 

належної якості із супровідними документами, що підтверджують їх походження 

та безпечність. Працівників харчоблоків забезпечено санітарним одягом та 

засобами індивідуального захисту для робіт, пов’язаних з організацією 

харчування. 

Органами управління освітою здійснюються заходи, спрямовані на 

дотримання в закладах освіти якісного питного режиму. У всіх закладах освіти 

на харчоблоках встановлено фільтри води. Питний режим організовано 

відповідно до санітарних вимог та з урахуванням карантинних вимог.  

Міжрайонними відділами державної установи «Сумський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоровʼя України» для вчителів, 

працівників харчоблоків та медичних сестер щороку організовується навчання 

щодо дотримання гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів.  

На базі семи державних професійно-технічних навчальних  закладів 15 – 

16 червня 2021 року проведено навчання для 415 кухарів закладів загальної 

середньої освіти за короткостроковою програмою з теми «Новітні підходи щодо 

організації харчування в закладах загальної середньої освіти». 

Під час навчання учасників ознайомлено з вимогами та умовами організації 

харчування за системою НАССР, новітніми зразками устаткування, принципами 

безпечної праці. По завершенню навчання кожен учасник отримав сертифікат.  
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Органами управління освітою разом з 

представниками Держпродспоживслужби  опрацьовано 

нове 4-тижневе меню, підготовлене робочою групою на 

чолі з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком та командою 

проекту CultFood спільно з технологами, дієтологами та 

представниками Міністерства охорони здоровʼя 

України.  

З метою розвитку здорового харчування, фізичних 

активностей та свідомого ставлення школярів до 

власного здоров’я здобувачі освіти взяли активну 

участь у Всеукраїнському ФудЧеленджі – «Здорове 

харчування». ФудЧелендж допоміг  зацікавити 

школярів здоровим харчуванням і продемонстрував, що 

здорова їжа – це легко, смачно й різноманітно. Із 

26 квітня до 24 травня 2021 року заклади освіти 

виконували креативні завдання, які було оцінено 

та прокоментовано експертами програми. 

Організатором челенджу є Громадська 

організація Центр «Розвиток Корпоративної 

Соціальної Відповідальності» (м. Київ) за 

підтримки Міжнародного фонду «Монделіс». 

У 2021 році різними видами харчування 

охоплено 87 812 учнів 1-11 класів закладів 

загальної середньої освіти, що становить 89% 

від загального контингенту школярів. Гаряче 

харчування отримують 84 359 учнів (85,5%), 

серед яких 37 945 – учні 1-4 класів (100%). 

Послугами шкільного буфету користуються 

2 466 учнів (2,5%). Для 967 учнів (1%) організовано харчування шляхом роздачі 

фасованої харчової продукції.  

Органами управління освітою Бочечківської сільської, Дубов’язівської 

селищної територіальних громад Конотопського району, Чернеччинської, 

Комишанської сільських, Тростянецької міської територіальних громад 

Охтирського району, Синівської, Коровинської, Вільшанської сільських 

територіальних громад Роменського району, Середино-Будської міської 

територіальної громади Шосткинського району організовано 100% охоплення 

гарячим харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти. 
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Найнижчий показник охоплення гарячим харчуванням (у відсотках) 

 

 
 

Завдяки ініціативі та тісній співпраці органів місцевого самоврядування та 

органів виконавчої влади Бочечківської, Новослобідської, Попівської сільських, 

Дубов’язівської селищної, Кролевецької міської територіальних громад 

Конотопського району; Кириківської селищної територіальної громади 

Охтирського району; Андріяшівської, Вільшанської, Коровинської сільських 

територіальних громад Роменського району; Бездрицької, Садівської, 

Юнаківської сільських, Краснопільської, Степанівської, Хотінської селищних 

територіальних громад Сумського району 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 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. 

Так, для учнів початкової ланки та 5-9 класів пільгових категорій закладів 

загальної середньої освіти Новослобідської сільської, Дубов’язівської селищної, 

Кролевецької міської територіальних громад Конотопського району, 

85,5

61

61

56

52

Область

Свеська селищна 

Шосткинська міська 

Дружбівська міська 

Сумська міська 
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Андріяшівської сільської територіальної громади Роменського району, Сумської 

міської територіальної громади організовано безкоштовне харчування.  

Середня вартість одноразового харчування дітей у закладах освіти становить 

17 гривень. 

Найвища вартість харчування 1 дитини в день – у закладах загальної 

середньої освіти Охтирської міської територіальної громади Охтирського району 

(26,2 гривні), Дружбівської міської територіальної громади Шосткинського 

району (25,8 гривні), Недригайлівської селищної Роменського району та 

Конотопської міської Конотопського району територіальних громад (по 

25 гривень), Річківської сільської територіальної громади Сумського району 

(21 гривня), Верхньосироватської сільської Сумського району та Дубов’язівської 

селищної Конотопського району територіальних громад (по  21 гривні). 

 

Найнижчий показник середньої вартості харчування  

1 дитини в день (гривень) 

 
 

Найвищий показник дотримання норм харчування – у закладах загальної 

середньої освіти Чернеччинської сільської, Охтирської міської територіальних 

громад Охтирського району (по 100%), Хмелівської, Андріяшівської сільських 

(по 100%), Роменської міської (97,2%) територіальних громад Роменського 

району, Есманьської селищної (100%), Дружбівської міської (98%)  

територіальних громад Шосткинського району, Бочечківської сільської 

територіальної громади Конотопського району. Середньообласний показник 

виконання норм харчування становить 86%. 

 

Найнижчий показник виконання норм харчування (у відсотках) 
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12,3
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11

10,6

Область

Краснопільська селищна

Свеська селищна 

Ямпільська селищна 

Вільшанська сільська 
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75
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Свеська селищна ТГ

Ямпільська селищна ТГ
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Сумська міська ТГ

Великописарівська селищна ТГ
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З 1 вересня 2021 року українські школярі будуть харчуватися по-новому. 

Кабінетом Міністрів України затверджено зміни до норм харчування в закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення і відпочинку (постанова Кабінету 

Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305). Мета цього документа — 

підвищення харчової цінності раціону учнів, покращення якості харчування.  

Окрім стандартного шкільного харчування з одним набором страв, тепер 

задокументовано, що в їдальнях закладу освіти можуть пропонувати ще три 

форми: 

комплексне меню: з вибором по дві-три страви на кожну позицію; 

так зване дабл-меню: коли перша страва фіксована, а решту можна обирати 

з 2–3 варіантів; 

і навіть «шведський стіл».  

Ще одна новація – тепер дозволено кейтеринг, тобто замовлення доставки їжі 

у боксах. Це означає, що у школах взагалі може не бути харчоблоку. Такий спосіб 

організації харчування, за оцінками експертів, дає значну економію не тільки на 

обладнанні харчоблоків, а й у використанні ресурсів: води – на 53%, 

електроенергії – на 48%, фонду оплати праці – на 50%. Постачання їжі має 

відбуватися за санітарними нормами, а якість продуктів треба контролювати. 
 

Якісне медичне обслуговування – здорова нація 

 

У кожному закладі загальної середньої освіти, незалежно від форми 

власності, має бути медичний працівник, який повинен здійснювати постійний 

моніторинг стану здоров’я учнів. 

Відповідно до Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів 

загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 січня 2021 р. № 31, медичне обслуговування може 

здійснюватися медичними працівниками, які входять до штату таких закладів 

освіти. А в разі відсутності в закладі освіти медичного працівника можна укласти 

договір з будь-яким закладом охорони здоров’я про медичне обслуговування.  

Медичне обслуговування в школі передбачає, зокрема, такі заходи: контроль 

своєчасності проходження профілактичного медичного огляду та вакцинації; 

проведення просвітницької та консультативної роботи серед учасників 

освітнього процесу щодо здорового способу життя, турботи про психічне 

здоров’я, виховання здорової дитини; інформування з питань вакцинації, 

профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження 

репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед учнів звичок, небезпечних 

для їхнього фізичного та психічного здоров’я. 

У 400 закладах загальної середньої освіти наявно 329,8 ставки медичних 

працівників, із них лікарів 11,5 ставки, сестер медичних 296,3 ставки, сестер 

медичних з дієтичного харчування 22 ставки.  

Місцевими органами управління освітою вжито заходів щодо проведення на 

належному рівні щорічних профілактичних медичних оглядів школярів, 

затверджено графіки їх проведення. Медичні профілактичні огляди пройшли 
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97 657 учнів, що становить 99% від загального контингенту. На базі закладів 

загальної середньої освіти оглянуто 4 452 дитини, що становить 4,5%. 

Відповідно до пункту 2.5 Порядку проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій, який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я 

від  21.05.2007  № 246, визначено, що роботодавець за рахунок власних коштів 

забезпечує організацію проведення медичних оглядів. Тому у 2021 році при 

формуванні бюджетних запитів було передбачено кошти для проходження 

медичних оглядів працівниками закладів освіти.  

Заклади освіти укомплектовано лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги.        

Місцевими органами управління освітою вжито заходів щодо виконання  

постанови Головного державного санітарного лікаря України від 23.04.2021                     

№ 4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби  (COVID-19)» у 

частині забезпечення закладів освіти пірометрами, засобами індивідуального 

захисту, засобами дезінфекції, антисептиками.  

Для забезпечення закладів освіти засобами медичного призначення та 

дезінфікуючими засобами в місцевих бюджетах передбачено кошти в сумі 

9 112 тис. гривень. Придбано 173 пірометри, 165 сушарок, понад 196 тисяч 

одиниць засобів індивідуального захисту (індивідуальні захисні маски, окуляри, 

захисні щитки для працівників харчоблоків, рукавички тощо), засоби дезінфекції 

та антисептики на суму 2 020,64 тис. гривень. 

 

 

Організація та проведення  

оздоровчо-відпочинкової кампанії влітку 2021 року 

 

Відповідно до розпорядження голови Cумської обласної державної 

адміністрації від 26.05.2021 № 363-ОД «Про організацію оздоровлення, 

відпочинку та зайнятості дітей, учнівської та студентської молоді влітку 2021 

року», наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 28.05.2021 № 297-ОД «Про організацію оздоровлення, 

відпочинку та зайнятості дітей, учнівської та студентської молоді влітку                 

2021 року» в територіальних громадах області було проведено оздоровчо-

відпочинкову кампанію. 

Організація літнього оздоровлення та відпочинку, змістовного дозвілля та 

особистого розвитку дітей – одне з найважливіших завдань місцевих органів 

управління освітою. Поліпшення стану здоров’я дітей, профілактика 

правопорушень та бездоглядності забезпечується саме шляхом організації 

оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема в літній період. 

Відпочинок – це комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, 

медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують протягом 

відпочинкової зміни організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і 

психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності,   
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соціальної активності дітей та здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та 

відпочинку. 

Оздоровлення − комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, 

медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та 

зміцнення фізичного і психологічного стану здоров’я дітей, що здійснюється в 

дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни. 

Для дітей основними оздоровчими факторами є дотримання режиму дня, 

перебування на відкритому повітрі, рухова активність, раціональне харчування, 

чергування різних видів діяльності, загартовуючих процедур. Не зважаючи, де 

перебуває дитина – удома чи в організованому колективі – правильне 

дотримання вищезазначених вимог є головним для повноцінного оздоровлення. 

Протягом літніх канікул органами управління освітою області організовано 

роботу 259 пришкільних таборів з денною формою перебування (12 493 дитини), 

24 профільних  таборів  на   базі   закладів    позашкільної  освіти  (1 030 дітей), 

4 таборів праці та відпочинку (125 дітей),   3 таборів наметового типу (432 

дитини), 8 позаміських освітянських оздоровчих закладів                           

 

Мережа освітянських закладів оздоровлення та відпочинку (кількість) 

 

Усього: 298 таборів 

 
 

Належна організація харчування під час відпочинку, дотримання вимог 

санітарного законодавства, забезпечення безпечного перебування в закладах 

дітей та педагогічних працівників – основні завдання, що стоять перед 

керівниками закладів освіти. У таборах із денним перебуванням організовано 

належне харчування. Найнижча вартість харчування на дитину становить                 

19,5 гривні у Зноб-Новгородській селищній територіальній громаді, 20 гривень 

– Сумській, Середино-Будській міських територіальних громадах,  25,25 гривні 

у Шалигинській селищній територіальній громаді.  

259

24

4 3 8

Пришкільні табори

Профільні табори на базі 

закладів позашкільної 

освіти

Табори праці та 

відпочинку

Табори наметового типу

Позаміські оздоровчі 

табори
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Найвища вартість харчування – у Дружбівській міській територіальній 

громаді (50 гривень), Андріяшівській сільській територіальній громаді           

(49,23 гривні), Боромлянській сільській територіальній громаді (47,3 гривні). 

У закладах створено умови для проведення масових заходів під час роботи 

пришкільних таборів відпочинку: спортивні майданчики приведено у 

відповідність до санітарно-гігієнічних вимог, вимог техніки безпеки, обладнано 

ігрові кімнати, оформлено куточки для 

розміщення  інформації щодо організації 

роботи пришкільних закладів: списків 

дітей, режиму роботи закладу, плану 

роботи на день, щоденного меню та 

іншого інформаційного матеріалу. 

Проведено  протиепідемічні заходи 

на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19), а саме: 

розроблено алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з 

реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед дітей та 

працівників; 

 організовано централізований збір використаних засобів індивідуального 

захисту, паперових серветок в окремі контейнери з кришками та 

поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;  

проведено навчання працівників щодо одягання, використання, зняття 

засобів індивідуального захисту, їх утилізації;  

забезпечено  необхідні умови для дотримання працівниками правил 

особистої гігієни; 

розміщено в кабінетах та рекреаціях інформацію про необхідність 

дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

Усі відпочинкові та оздоровчі табори працюють відповідно до постанови 

Головного державного санітарного лікаря України від 08.06.2021 № 5 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку на період карантину у зв’язку 

з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)», на 100% забезпечено 

дезінфікуючими,  антисептичними 

засобами та засобами індивідуального 

захисту з розрахунку на 14 днів, 

організовано місця для обробки рук 

антисептичними засобами при вході до 

всіх приміщень закладу, наявні 

дистанційні термометри, рідке мило, 

паперові рушники (електрорушники). 

У період проведення літньої кампанії 2021 року особливу увагу приділено 

дітям пільгових категорій. У Державному позашкільному оздоровчому закладі 

санаторного типу «Ровесник» за кошти обласного бюджету оздоровлено учнів 
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закладів інституційного догляду та виховання дітей Сумської області, Обласного 

комунального закладу Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна школа, 

комунального закладу Сумської обласної ради «Обласний ліцей-інтернат 

спортивного профілю «Барса». Протягом червня – серпня 2021 року Державний 

позашкільний оздоровчий заклад санаторного типу «Ровесник» прийняв на 

оздоровчі зміни 432 дитини. У вересні – грудні заплановано оздоровлення учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти та дітей, батьки яких є 

учасниками АТО/ООС. 

У квітні 2021 року викладачі англійської мови взяли участь у тренінгах, 

організованих Міністерством освіти і науки України спільно з організацією 

Глобал Офіс, щодо безкоштовних мовних онлайн-таборів GoCamp Online влітку 

2021 року. 

Ворожбянською міською територіальною громадою  залучено 65 учнів             

5-9 класів до мовного онлайн-табору GoCamp та математичного онлайн-табору 

GIOS. 

В області розроблено та реалізовуються заходи щодо зайнятості учнівської 

молоді різними видами трудової діяльності. Протягом літа організовано роботу 

32 трудових загонів старшокласників (520 дітей), 10 учнівських виробничих 

бригад (144 дитини), 39 ремонтних бригад  (390 дітей), 80 бригад із благоустрою 

(1 609 дітей), 3 лісничих бригад  (31 дитина). 

В області – 9 позаміських освітянських таборів. Улітку 2021 року 

функціонувало 8 (окрім позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 

«Вогник» виконавчого комітету Роменської міської ради), а саме: комунальний 

заклад  Білопільської міської ради дитячий оздоровчий табір «Дружба», 

заміський дитячий оздоровчий табір «Ластівка» Кролевецької міської ради, 

комунальний заклад Путивльської районної ради Сумської області «Дитячий 

оздоровчий табір «Восход», дитячий оздоровчий табір «Світлий» Центру 

естетичного виховання Шосткинської міської ради, позаміський дитячий заклад 

оздоровлення та відпочинку дітей «Мрія» відділу освіти Конотопської міської 

ради, комунальний заклад «Дитячий оздоровчий табір «Десна»  Зноб-

Новгородської селищної ради, заміський оздоровчий дитячо-юнацький табір 

«Сонячний», Державний позашкільний  оздоровчий заклад санаторного типу 

«Ровесник». 

Позаміські оздоровчі табори працюють за такими напрямами виховної 

роботи: 

національно-патріотичне виховання, метою якого є виховання поваги до 

держави, державних символів, національних традицій, культурних надбань 

нашого народу тощо. Реалізація цього напряму відбувається через проведення 

виховних заходів «Козацькі розваги», «Моя Україна», «Моя Батьківщина – 

мальовнича Сумщина»; 

правове виховання, метою якого є виховання загальнолюдських якостей, 

профілактика правопорушень підлітків. Реалізація цього напряму відбувається 

через проведення виховних заходів «Поговоримо відверто», «Чи знаєш ти свої 

права?», «Твої права й обов’язки»;  
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художньо-естетичне виховання, 

метою якого є формування активної 

творчої позиції, розвиток творчого 

потенціалу. Реалізація цього напряму 

відбувається через проведення 

виховних заходів, арт-пікніків, свят 

талантів «Гордість країни», «Хвилина 

слави», ігрових програм «Качаєм!», 

«Детектив-шоу», квестів «Хрестики – 

нулики», «Хто кращий?», «Інтуїція», конкурсів вожатської майстерності 

«Міняємо вожатого», «Хто зверху», конкурсів інсценізацій, свят іменинників 

«Майстер-шеф вітає»; 

пізнавальний напрям, метою якого є розвиток допитливості, пізнавальної 

активності дітей. Реалізація цього напряму відбувається через проведення 

виховних заходів, конкурсних ігор «Ігри розуму», «Зоряний етикет», 

міжзагонових змагань «Лідерські поєдинки», «Хто кращий»,  конкурсно-

розважальних програм «Світ навиворіт», день України, пізнавальних ігор, 

вікторин у загонах; 

екологічне виховання, метою якого є розширення екологічних знань, 

формування бажання берегти природу. Реалізація цього напряму відбувається 

через проведення виховних заходів, пізнавальних бесід «Збережемо світ 

яскравим», «Ліс обійми розкриває», створення поробок із природного матеріалу, 

екскурсій до лісу, річки, екоакції, гри «Ревізор рекомендує»; 

спортивно-оздоровча робота та фізичне виховання, метою якого є фізичне 

загартування, профілактика захворювань, профілактика дитячого травматизму. 

Реалізація цього напряму відбувається через проведення виховних заходів, 

Малих олімпійських ігор, спортивних турнірів, естафет, змагань; 

суспільно-корисна праця та трудове виховання, метою якого є бажання 

дотримуватися здорового способу життя, санітарно-гігієнічних вимог до 

організації власного життєвого простору. Реалізація цього напряму відбувається 

через проведення виховних заходів, волонтерської роботи серед загонів, 

щоденних чергувань у таборі, конкурсів на найчистішу кімнату, корпус. 

Проводиться санітарно-просвітницька робота, а саме: «Здоровим бути 

здорово!», «Вода, вода, навкруги вода», «Педикульоз. Як уникнути 

педикульозу», «Коли людина стає сама собі ворогом», «Догляд за волоссям». 
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня  2009 р. 

№ 426 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій» 

улітку 2021 року проведено державну атестацію заміського дитячого 

оздоровчого табору «Ластівка» Кролевецької міської ради, позаміського 

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Мрія» відділу освіти 

Конотопської міської ради, заміського оздоровчого дитячо-юнацького табору 

«Сонячний» Глухівської міської ради Сумської області, за результатами якої 

підтверджено відповідні категорії.  

Аналіз стану організації оздоровлення та відпочинку дітей свідчить про 

недостатній рівень роботи, проведеної місцевими органами управління освітою 

щодо підготовки закладів оздоровлення та відпочинку до роботи в літній період. 

 

Робота з обдарованою учнівською молоддю 

 

Одним із пріоритетних завдань на етапі становлення сучасної освітньої 

системи для закладу освіти, для кожної громади і держави в цілому є розвиток 

інтелектуальних і творчих здібностей обдарованої учнівської молоді, 

формування її творчого потенціалу, мислення, уміння самореалізуватися.  

В Україні прийнято цілий ряд законів і програм, які відображають 

пріоритетність державної освітньої політики в цьому питанні. Про 

різносторонній розвиток та підтримку системи роботи з обдарованими дітьми та 

учнівською молоддю, формування навичок самоосвіти та самореалізації 

особистості наголошується в Національній доктрині розвитку освіти. Для 

розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей існує розгалужена мережа 

освітніх закладів: профільні класи, спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї. Держава 

забезпечує всебічний розвиток дитини, надає підтримку й заохочення (стипендії, 

направлення на навчання і стажування до провідних вітчизняних та закордонних 

освітніх, культурних центрів). Указами Президента України від 30 вересня 2010 

року № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки 

обдарованих і талановитих дітей та молоді», від 24 квітня 2000 року № 612/2000 

«Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді» надано 

підтримку переможцям олімпіад, творчих конкурсів, змагань, наголошено на 

необхідності запровадження системи морального та матеріального 

стимулювання педагогічних працівників, які займаються навчанням і 

вихованням обдарованої молоді. На виконання Указу Президента України від 28 

січня 2021 року № 27/2021 «Про стипендії, премії та гранти Президента України 

у сфері освіти» Уряд ухвалив постанову про призначення і виплати стипендій та 

премій Президента України для учнів, які мають високі результати здобуття 

повної загальної середньої освіти. 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації є робота з обдарованою учнівською 

молоддю. Створено умови для участі дітей у всеукраїнських, обласних, міських, 

шкільних олімпіадах з базових дисциплін, творчих конкурсах, турнірах, 
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інтелектуальних змаганнях. І, як результат, в обласному банку даних 

обдарованої учнівської молоді зареєстровано 7 017 юних обдарувань.  

Однією з перспективних форм роботи з обдарованою учнівською молоддю є 

діяльність Малої академії наук України. Про результативність організації 

науково-дослідницької роботи свідчить той факт, що переможцями ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук України у 2021 році стали 133 юні науковці. Команда 

науковців Сумської області здобула 24 медалі у ІІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту дослідницьких проектів Малої академії наук України (одну 

золоту, шість срібних, сімнадцять бронзових). Претендентами для призначення 

стипендій Президента України у 2021/2022 навчальному році з числа переможців 

ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів 

– членів Малої академії наук України у 2021 стали 3 учні. 

 

 
 

Показником послідовної та системної роботи закладів освіти з обдарованою 

та талановитою молоддю є участь та результативність учнів, вихованців, 

слухачів у масових заходах, всеукраїнських конкурсах. 

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України в січні 2021 року проведено Всеукраїнський 

конкурс «Український сувенір». Серед переможців – 6 вихованців закладів 

позашкільної освіти Сумської області. 
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В онлайн-форматі 2-5 березня 2021 року 

проведено ІІI етап Всеукраїнського конкурсу 

«Еко-Техно Україна 2021» – національний 

етап Міжнародного конкурсу науково-

технічної творчості школярів ISEF 2021. У 

фіналі представлено проекти учнів області з 

тем «Дослідження саморегуляції та 

динамічної рівноваги автоматизованої 

штучної екосистеми на базі платформи 

KEYSTUDIO» та «Технологія вирощування 

Miscanthus giganteus як альтернативного 

джерела енергії у природно-кліматичних 

умовах Полісся». 

Високі результати демонструють 

учні закладів загальної середньої 

освіти Сумщини в міжнародних та 

всеукраїнських інтелектуальних 

конкурсах, турнірах, олімпіадах. 

За результатами ІІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади 

креативності Destination Imagination 

команда Dresses&Jackets 

комунального закладу Сумської 

обласної ради – обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю посіла І місце. 

У березні 2021 року проведено фінальний етап ХІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка серед учнів 

закладів загальної 

середньої освіти, у якому 

взяли участь 23 учні 

закладів загальної 

середньої та професійної 

(професійно-технічної) 

освіти.  

За результатами 

конкурсу переможцями 

стали 14 учнів закладів 

загальної середньої 

освіти (І місце – 2, ІІ 

місце – 5, ІІІ місце – 5); 2 

учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти (ІІ місце – 2). Стипендії 

Президента України призначено переможцям ХІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка – ученицям Комунальної  установи  Сумська  загальноосвітня школа 
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І-ІІІ ступенів № 27,   м. Суми Жиронкіній Дар’ї, Комунальної установи Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради Рижковій 

Анастасії. 

Переможцем ХV Всеукраїнського турніру юних географів (диплом                    

ІІІ ступеня) стала команда Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 10 Конотопської міської ради. 

У Сумській області 

запроваджено систему 

підтримки органами 

місцевої влади 

обдарованої учнівської 

молоді у вигляді 

стипендій. Згідно з  

Положенням про порядок 

призначення стипендій 

голови обласної 

державної адміністрації 

обдарованим учням – 

переможцям олімпіад, 

турнірів, конкурсів, 

спортивних змагань у 

2021 році стипендію  встановлено 58 учням закладів загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної) освіти області.  

У 2021 році стипендіями сільських, селищних та міських голів відзначено 

242 учні (у 2020 році – 307). 
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Система інституційного догляду та виховання дітей 

 

На сьогодні в Україні важливим процесом, який викликає надзвичайний 

суспільний інтерес, є реформа деінституціалізації, що відбувається відповідно до 

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. Для вирішення гострих питань, 

під час реалізації вказаного проекту, було створено Тимчасову слідчу комісію 

Верховної Ради України з питань розслідування випадків та причин порушення 

прав дитини під час здійснення децентралізації повноважень з питань охорони 

дитинства, реформування системи закладів інституційного догляду та 

виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та усиновлення, 

розвитку (модернізації) соціальних послуг, утвореної відповідно до постанови 

Верховної Ради України від 18 лютого 2021 р. № 1251-IX, одним з головних 

завдань якої є з’ясування реальних випадків порушення прав дітей та їх батьків 

при реформуванні системи закладів інституційного догляду та виховання. 

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» стратегічний 

загальнонаціональний пріоритет визначає розвиток та виховання дітей у 

сімейному оточенні, що ґрунтується на забезпеченні найкращих інтересів 

дитини, зменшенні кількості дітей, які цілодобово перебувають у системі 

інституційного догляду та виховання дітей. 

Саме тому кількість дітей, які цілодобово перебувають у закладах 

інституційного догляду та виховання дітей області, протягом 2020/2021 

навчального року зменшилася на 298 дітей (17%) порівняно з початком                                     

2020/2021 навчального року (у 2019/2020 навчальному році – на 232 дитини 

(12%). Із 2 706 учнів цілодобово перебувають у закладах 1 427 дітей (53%).  

В  області  функціонує система інституційного догляду та виховання дітей 

(16 закладів зі структурними підрозділами: пансіон чи гуртожиток), яка 

передбачає заклади різних типів, форм власності та підпорядкування: 6 закладів 

спеціалізованої освіти (2 ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, 

2 ліцеї спортивного профілю, 1 ліцей мистецького профілю, 1 гімназія для 

талановитих та творчо обдарованих дітей), 7 спеціальних шкіл та 1 навчально-

реабілітаційний центр для дітей з особливими освітніми потребами, 

1 загальноосвітня санаторна школа-інтернат для дітей з малими і затухаючими 

формами туберкульозу, які потребують тривалого лікування, та 1 дитячий 

будинок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Засновником 15  закладів інституційного догляду та виховання дітей є Сумська 

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

підготовкою «Кадетський корпус» – Державна прикордонна служба України. 

Освітніми послугами в таких закладах охоплено 2 706 дітей, у тому числі  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – 121 особу, 

706 дітей з особливими освітніми потребами. 

Відповідно до Регіонального стратегічного плану дій з реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей у Сумській області на 2020-

2026 роки, затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної державної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-%D1%80#n23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-%D1%80#n23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1251-20
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адміністрації від 11.03.2020 № 95-ОД, продовжується послідовне реформування 

діючої системи 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. У процесі 

реформування кожного закладу розглядається можливість створення на його базі 

інших освітніх, медичних, соціальних установ (з урахуванням потреб мешканців 

області). 

У 2021 році згідно з рішенням п’ятої сесії восьмого скликання Сумської 

обласної ради від 26.02.2021 змінено найменування комунального закладу 

Сумської обласної ради – Путивльська спеціалізована мистецька школа-інтернат 

на комунальний заклад Сумської обласної ради «Путивльський мистецький 

ліцей».  

Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Путивльський 

мистецький ліцей» є спеціалізованим 

закладом загальної середньої освіти, 

що забезпечує здобуття початкової і 

профільної мистецької освіти 

одночасно із здобуттям повної 

загальної середньої освіти на всіх або 

окремих її рівнях. Сучасний 

динамічний світ потребує творчої 

людини, яка є найбільшою цінністю 

в будь-якому суспільстві. Саме тому 

значну увагу приділено позаурочній роботі, що відповідає потребам суспільства 

щодо формування творчого потенціалу школярів.  

Із 195 дітей цього закладу в гуртках, секціях і творчих об’єднаннях центру 

позашкільної роботи зайнято всіх учнів (100% від загальної кількості). На базі 

освітнього закладу функціонує 11 гуртків: «Акторське мистецтво», 

«Ансамблевий спів», «Арт-дизайн», «Декоративно-ужиткове мистецтво», 

«Образотворче мистецтво», «Геометричне моделювання», «Футбол», «Сучасна 

хореографія», «Історичне краєзнавство», «Хоровий спів», «Хореографія». 

Результатом діяльності гуртків є перемоги у Всеукраїнському конкурсі 

малюнків «Україна майбутнього», Всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків 

Noosphere Space Art Challenge, 

обласному етапі Всеукраїнської 

виставки-конкурсу «Український 

сувенір – 2021», XV обласному 

фестивалі «Сходинки духовності», 

обласному конкурсі дитячого 

малюнка «Я люблю свій рідний 

край», районному етапі 

Всеукраїнського фестивалю 

дитячої та юнацької творчості 

«Чисті роси», номінація «художнє 
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виконавство» –  «Лелеченька» та «Живе слово». Учні 3-10 класів декілька років 

поспіль є лауреатами Всеукраїнського конкурсу з українознавства «Патріот», 

обласного літературного конкурсу «Проба пера» та обласного конкурсу 

волонтерських загонів «Ветеран живе поруч». 

Відповідно до рішення сьомої сесії восьмого скликання Сумської обласної 

ради від 23.07.2021 із 01.09.2021 змінено найменування комунального закладу 

Сумської обласної ради «Лебединська спеціальна школа» на комунальний заклад 

Сумської обласної ради «Лебединський навчально-реабілітаційний центр».  

Новостворений заклад освіти забезпечить надання якісних освітніх, 

корекційно-розвиткових послуг дітям області з особливими освітніми 

потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, порушеннями 

слуху, інтелектуального розвитку, опорно-рухового апарату.  

Крім того, Лебединський навчально-реабілітаційний центр зможе надавати 

освітні послуги 205 дітям з 

особливими освітніми 

потребами Лебединської 

територіальної громади (із них 

79 дітей дошкільного віку) та 

консультативні послуги 

батькам або іншим законним 

представникам дітей за їх 

заявами.  

Продовжується робота 

щодо поліпшення матеріально-

технічної бази закладів 

інституційного догляду та 

виховання дітей області, 

створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного 

розвитку. 

На утримання, розвиток та покращення матеріально-технічного бази закладів 

у 2021 році передбачено 278 924,8 тис. гривень (у 2020 році – 242 122 тис. 

гривень), профінансовано – 150 261,7 тис. гривень (54%). 
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Сучасний етап розвитку закладів освіти, що фінансуються з обласного 

бюджету, визначається освітніми інноваціями, спрямованими на збереження 

досягнень минулого й, водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до 

вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики. Обласна 

влада підтримала ці заклади та виділила з обласного бюджету 

67 164,8 тис. гривень. 

З першого вересня розпочнуть 

роботу 13 перших класів, у яких 

будуть навчатися 182 дитини за 

методиками Нової української 

школи. Відповідно до рішення сьомої 

сесії восьмого скликання Сумської 

обласної ради від 23.07.2021 на 

створення сучасного освітнього 

простору, придбання нових меблів, 

закупівлю дидактичного матеріалу за 

рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

виділено кошти в сумі 992,8 тис. гривень, на закупівлю 62 ноутбуків для 

педагогічних працівників – 372,7 тис. гривень. Учнів початкових класів 

стовідсотково забезпечено 

підручниками. Усі вчителі 

початкових класів пройшли 

відповідну підготовку. Забезпечено 

доступ до швидкісного Інтернету 

всіх закладів інституційного 

догляду та виховання дітей. 

Для вільного розвитку дитини 

за її інтересами, потребами, 

уподобаннями в комунальних 

закладах Сумської обласної ради 

«Путивльський мистецький ліцей», 

Конотопська загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат та 
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«Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих 

дітей» функціонують сучасні шкільні медіатеки.  

На виконання рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини від 22.04.2021 за результатами моніторингового візиту до Комунального 

закладу Сумської обласної ради – Шосткинський ліцей-інтернат спортивного 

профілю вжито заходи щодо додаткового фінансування закладу. 

Відповідно до рішення п’ятої сесії восьмого скликання Сумської обласної 

ради від 26.02.2021 виділено кошти в сумі 2 500 тис. гривень на придбання 

автобуса для перевезення дітей (відповідно до умов договору до 31.08.2021 

автобус буде доставлено в заклад). 

Згідно з рішенням шостої сесії восьмого скликання Сумської обласної ради 

від 18.06.2021, відповідно до вимог упровадження системи управління 

безпечністю харчування НАССР розподілено частину залишку освітньої 

субвенції в сумі 404 000 тис. гривень. 

З метою створення належних умов для безпечного та якісного харчування 

замінено 10 одиниць застарілого технологічного обладнання в їдальні 

комунального закладу Сумської обласної ради – Шосткинський ліцей-інтернат 

спортивного профілю: машину протирально-різальну, м’ясорубку, водонагрівач 

проточний закритий, сковороду електричну, машину для переробки овочів, 

картоплечистку, трикамерну пекарську шафу,   марміт первих страв, котел 

харчоварильний електричний, плиту індукційну шестиконфорочну, машину 

посудомийну.   

Відповідно до рішення сьомої сесії восьмого скликання Сумської обласної 

ради від 23.07.2021 виділено кошти в сумі 100 тис. гривень на придбання 

матеріалів для виконання поточного ремонту їдальні цього закладу.  

З метою забезпечення безперешкодного доступу до ліцею-інтернату дітей з 

особливими освітніми потребами навчальний корпус, гуртожиток та їдальню 

облаштовано пандусами.   

За результатами співпраці з громадськими організаціями, благодійними 

фондами у 2021 році закладами інституційного догляду та виховання дітей 

отримано благодійну допомогу у вигляді ремонтних робіт, облаштування 
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спортивних та ігрових дитячих майданчиків, придбання будівельних матеріалів, 

меблів, одягу та взуття на суму 972,7 тис. гривень. 

Найбільше залучено благодійних коштів комунальними закладами Сумської 

обласної ради «Улянівська спеціальна школа» (337 тис. гривень) та «Глинська 

спеціальна школа» (235 тис. гривень). Київським благодійним фондом «Коло» 

придбано навчально-корекційне обладнання для облаштування кабінету 

сенсорно-моторної реабілітації, приватним акціонерним товариством «Страхова 

компанія Кардіф» – спортивне обладнання, будівельні матеріали, господарчі 

товари  та  засоби  особистої гігієни для Глинської спеціальної школи на суму 

100 тис. гривень. 

Продовжується співпраця комунального закладу Сумської обласної ради 

«Путивльський мистецький ліцей» із благодійною організацією «Благодійний 

фонд «КУСУМ» (м. Київ). У 2021 році отримано матеріальну допомогу на суму 

50 тис. гривень для придбання технологічного обладнання. 

Сумським благодійним фондом «Технологія» для вихованців комунального 

закладу Сумської обласної ради «Шалигинська спеціальна школа» придбано 

медичне обладнання на суму 25,9 тис. гривень. Представники фонду 

організовують для дітей екскурсійні поїздки історичними місцями України, акції 

та свята до календарних дат. Традиційно щороку вручають цінні подарунки 

кожному випускникові закладу. 

Для ефективного функціонування закладів інституційного догляду та 

виховання дітей їх керівникам необхідно проводити роботу щодо постійного 

осучаснення матеріально-технічної бази закладу освіти, ефективного та 

своєчасного використання державних субвенцій, створення умов для навчання, 

розвитку та соціалізації дітей. 

 

 

 

СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

 

Одним із ключових пріоритетів реформи Нової української школи є 

розбудова інклюзивної освіти. 

Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної 

освіти, інтеграції їх у суспільство в області забезпечується шляхом організації 

інклюзивного та безпечного освітнього простору.  

 Протягом останніх трьох років збільшилася мережа закладів освіти та 

кількість дітей з особливими освітніми потребами, для яких організовано 

інклюзивне навчання. У 2020/2021 навчальному році у 53 закладах дошкільної 

освіти функціонувало 72 інклюзивні групи для 117 дітей з особливими освітніми 

потребами (порівняно із 2018/2019 навчальним роком кількість дітей, охоплених 

інклюзивним навчанням збільшилася у чотири рази).  
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Організація інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти 

 
 

 

Місцевими органами управління освітою 

для 706 дітей з особливими освітніми 

потребами (що на 418 осіб більше, ніж у 

2018/2019 навчальному році) було 

організовано інклюзивне навчання в                      

495 класах 191 закладу загальної середньої 

освіти.   

 

 

Організація інклюзивного навчання  

в закладах загальної середньої освіти 
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Найбільшу кількість дітей інклюзивною освітою охоплено в міських  

територіальних громадах: Сумській (9 закладів дошкільної та  

26 закладів загальної середньої освіти, 193 дитини з особливими освітніми 

потребами), Лебединській (5 закладів дошкільної та 13 закладів загальної 

середньої освіти, 64 дитини з особливими освітніми потребами), Конотопській 

(2 заклади дошкільної та 6 закладів загальної середньої освіти, 57 дітей з 

особливими освітніми потребами). 

На початок нового 2020/2021 

навчального року вперше було 

організовано інклюзивні групи в 

закладах дошкільної освіти в 

Бочечківській, Дружбівській, 

Конотопській, Краснопільській, 

Середино-Будській територіальних 

громад  та інклюзивні класи в закладах 

загальної середньої освіти в 

Березівській, Боромлянській, Дубов’язівській, Есманьській, Свеській, 

Синівській територіальних громад.  

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 

надавали 482 асистенти вчителя в інклюзивних класах закладів загальної 

середньої освіти та 63 асистенти вихователя в інклюзивних групах закладів 

дошкільної освіти. 
 

Кількість асистентів вихователя/асистентів учителя   

в інклюзивних групах/класах 

 
 

Законодавством передбачено введення посади асистента вихователя/ 

асистента вчителя з розрахунку одна штатна одиниця на кожну інклюзивну 

групу/клас (накази Міністерства освіти і науки України № 1055 від 04.11.2010 (зі 

14
41 63

189

354

482

2018/2019 2019/2020 2020/2021

Асистенти вихователя Асистенти вчителя
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змінами),  № 1205 від 06.12.2010 (зі змінами). Щороку показник забезпеченості 

таких груп (класів) асистентами збільшується.  

 

Показник забезпеченості 

інклюзивних груп 

асистентами вихователя 

(у відсотках) 

 

 

Показник забезпеченості   

 інклюзивних класів 

асистентами вчителя 

 (у відсотках) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечували  корекційно-розвиткову складову освітнього процесу                 

101 учитель-логопед та 79 учителів-дефектологів, психологічний супровід 

здійснювали 240  практичних психологів та 123 соціальні педагоги. 

Крім того, для надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних 

послуг дітям з особливими освітніми потребами 

було залучено спеціалістів інклюзивно-

ресурсних центрів.  

Для 63 учнів з особливими освітніми 

потребами  освітній процес було організовано у 

8 спеціальних класах закладів загальної 

середньої освіти за місцем проживання 

(2019/2020 навчальний рік – 54 учні у                                    

7 спеціальних класах). 

Для 484 дітей, які за станом здоров’я не 

відвідували заклади загальної середньої освіти, 

у 2020/2021 навчальному році місцевими 

органами управління освітою було організовано 

індивідуальну форму навчання (2019/2020 

навчальний рік – 460 дітей).  

Уперше в 4 закладах професійної (професійно-технічної) освіти області 

відкрито 4 інклюзивні групи для 5 осіб з особливими освітніми потребами. Це 

дає їм можливість разом із отриманням повної загальної середньої освіти 

оволодіти професією відповідно до особливостей розвитку. 

70

85 86
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Виконання індивідуальної програми розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах  дистанційного навчання реалізовано вчителями, класними 

керівниками та асистентами вчителів через освітні платформи  «Всеукраїнська 

школа онлайн», «Мій клас», інтернет-портал «На урок».  Для учнів, які навчалися 

за модифікованою програмою, учителі 

проводили індивідуальні заняття з 

використанням онлайн-зв’язку (за 

присутності батьків) та надавали 

індивідуальні рекомендації батькам з 

виконання конкретних вправ. Було 

організовано постійний психолого-

педагогічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами.  

Для забезпечення раннього 

виявлення, системного супроводу, наступності в організації підтримки дітей з 

особливими освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної середньої 

освіти спеціалістами обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 

комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти у квітні 2021 року для директорів, завідувачів, вихователів-методистів 

закладів дошкільної освіти, директорів інклюзивно-ресурсних центрів, 

консультантів з дошкільної освіти Центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників освіти в онлайн-форматі було проведено обласну нараду-семінар 

«Створення інклюзивного середовища в закладах дошкільної освіти». 

Обговорено питання нормативно-правового забезпечення організації 

інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти та створення умов для 

розвитку, максимальної участі в освітньому процесі всіх дітей, у тому числі й 

дітей з особливими освітніми потребами. 

З метою системного підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів та педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми 

потребами, Міністерством освіти і науки України спільно з Міжнародним 

благодійним фондом Lumos (Велика Британія) із жовтня 2020 року до травня 

2021 року було організовано перший всеукраїнський онлайн-курс для тренерів з 

інклюзивної освіти. Методист обласного ресурсного центру підтримки 

інклюзивної освіти комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти пройшла навчання, успішно склала іспит та 

отримала сертифікат з правом проведення подальшого навчання педагогічних 

працівників, задіяних у сфері інклюзивної освіти. 

Одним із основних аспектів розбудови інклюзивного середовища є створення 

та забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів. Після зміни 

адміністративно-територіального устрою в Сумській області було вжито 

відповідних заходів і мережу інклюзивно-ресурсних центрів у результаті 

процесу децентралізації влади було збережено. Центри функціонують у 

20 територіальних громадах. Органами місцевого самоврядування, на території 

яких не створено інклюзивно-ресурсні центри, укладено угоди щодо отримання 

дітьми з особливими освітніми потребами психолого-педагогічних та 
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корекційно-розвиткових послуг у центрах, наближених до місця їх проживання. 

У зазначених центрах працюють 20 учителів-дефектологів, 30 практичних 

психологів, 27 учителів-логопедів, 14 учителів-реабілітологів та соціальний 

вихователь по роботі з дітьми з інвалідністю.  

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       І півріччі 2021 року 

спеціалістами центрів надано більше 13 000 

консультацій, проведено 1   721 комплексну 

оцінку розвитку дітей, 24 955 корекційно-

розвиткових занять (2020 рік –                            

21 393 консультації,   2 442 комплексні 

оцінки, 30 394 корекційно-розвиткові 

заняття).  

Для організації електронного документообігу та обробки відомостей фахівці 

використовують систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів 

(АС «ІРЦ»). З метою єдиних підходів до формування актуальної інформації та 

об’єктивної звітності в АС «ІРЦ», у зв’язку зі змінами у функціоналі роботи цієї 

системи, у квітні 2021 року Департаментом освіти і нуки Сумської обласної 

державної адміністрації було проведено в онлайн-форматі нараду з директорами 

інклюзивно-ресурсних центрів.   

Невід’ємною складовою інклюзивного освітнього середовища в закладах 

освіти є наявність ресурсних кімнат. За звітний період на 12 відсотків зріс 

показник створення та облаштування таких кімнат у закладах загальної середньої 

освіти, де організовано інклюзивне навчання: 2019/2020 навчальний рік – 

164 заклади освіти, 68 ресурсних кімнат (42%), 2020/2021 навчальний рік – 

191 заклад освіти, 103 ресурсні кімнати (54%). 

Створення інклюзивного середовища, у якому всі діти мають можливість 

брати активну участь в освітньому процесі, одержувати якісні освітні послуги та 

успішно інтегруватись у суспільство, є одним із ключових пріоритетів освіти 

області. 

Отже, для реалізації ключових компонентів у сфері інклюзивної освіти 

органам місцевого самоврядування необхідно створювати умови для здобуття 

освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення 

розумного пристосування та універсального дизайну в закладах освіти, вживати 

заходів щодо облаштування шкільних приміщень засобами архітектурної 

доступності, активізувати процес створення ресурсних кімнат у закладах освіти, 

де впроваджується інклюзивне навчання, створювати умови для постійного 

підвищення рівня фахової майстерності педагогів, які працюють з дітьми з 

особливими освітніми потребами.  
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ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА  

Реформування національної системи освіти, адміністративно-територіальна 

реформа, що кардинально змінила структуру регіональної системи позашкільної 

освіти; складна тривала епідеміологічна ситуація, що зумовила необхідність 

упровадження дистанційного та змішаного форматів навчально-творчої 

діяльності закладів позашкільної освіти стали новими викликами для системи 

позашкільної освіти держави в цілому, області зокрема. Ці виклики визначили 

пріоритети освітньої, організаційно-

масової діяльності  закладів позашкільної 

освіти, серед яких основними є дитина – 

створення умов для реалізації її права на 

позашкільну освіту; родина – її запити 

щодо отримання дітьми якісних освітніх 

послуг у сфері позашкільної освіти; 

регіональний соціум – його потреби в 

розвитку, соціалізації, вихованні 

громадянсько активного патріотично налашто-ваного покоління, здатного до 

ефективної взаємодії, співпраці, співтворчості. 

На забезпечення вищезазначених пріоритетних напрямів спрямовують 

діяльність 52 заклади позашкільної освіти області: центри дитячо-юнацької, 

еколого-натуралістичної, науково-технічної творчості, естетичного виховання; 

військово-патріотичні клуби, малі академії наук, станції юних туристів, 

натуралістів, техніків. У гуртках і творчих об’єднаннях цих закладів навчається 

49 379 вихованців, учнів, слухачів, що становить 50,5% від загальної кількості 

дітей шкільного віку області. 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

100%  

99-70 % 

69-50 % 

50,5 % 

49-20 % 

Путивльська міська, Великописарівська, Ямпільська селищні, 

Новослобідська сільська територіальні громади  

Лебединська, Тростянецька міські, Есманьська селищна, Березівська, 

Бочечківська, Миропільська сільські територіальні громади   

Білопільська, Буринська,  Ворожбянська, Конотопська, Кролевецька, 

Шосткинська міські, Липоводолинська, Недригайлівська селищні 

територіальні громади 

Середній показник по області 

Глухівська, Середино-Будська, Сумська, Охтирська, Роменська міські,  

Зноб-Новгородська, Краснопільська, Степанівська, Шалигинська селищні, 

Верхньосироватська, Садівська сільські територіальні громади  
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Навчальна, розвивальна, виховна діяльність закладів позашкільної освіти 

визначається новими нормативними документами з питань позашкільної освіти: 

наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2021 № 147 «Про 

затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів ‒ членів Малої академії наук України», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2021 р. за  № 441/36063;  

наказ Міністерства освіти і науки України від 05.01.2021 № 17 «Про 

затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 березня 2021 р. за                             

№ 308/35930. 

Насамперед це стосується організації роботи закладів позашкільної освіти 

відповідно до їх освітніх програм; забезпечення інклюзивності освітнього 

середовища; формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.  

Увагу педагогічних колективів закладів позашкільної освіти було  

спрямовано на розроблення та вдосконалення адаптованих моделей STEM – 

освіти; упровадження сучасних 

технологій цифрової дидактики 

(застосування можливостей і 

ресурсів освітніх платформ Teams, 

Zoom, Google, Classroom; 

інтерактивних Web – ігор тощо) для 

організації студійного та 

дистанційного навчання; розвитку 

таких технологічно спрямованих 

напрямків, як  «Робототехніка», 

«LeGo-конструювання», поширення нових форм пізнавально-творчої 

позашкільної активності (Web-квести, онлайн-квізи, відеочеленджі, 

орієнтування за системою Internet Trail-o); виконання завдань і заходів обласних 

соціально-освітніх проектів «Голос крові: ми – Українці!», «Кожна дитина має 

право», обласного конкурсу соціально-освітніх проектів «Діти розбудовують 

громаду», соціально значущих акцій «Патріотична хвиля», «Дякую тобі, 

лікарю»,  «З вірою в диво», «Подарунок донору», «Естафета важливих справ 

позашкілля Сумщини: 30 років – 30 кроків» тощо.  
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До вищезазначених форм навчально-творчої, дослідницько-

експериментальної, навчальної, волонтерської діяльності у 2020/2021 було 

залучено понад 45 тисяч дітей та учнівської молоді. 

Традиційно заклади позашкільної 

освіти виконують координаційну 

функцію щодо здійснення освітньої, 

виховної, культурно-просвітницької, 

методичної роботи закладів освіти 

області. 

У зв’язку з карантинними 

обмеженнями велику увагу було 

приділено створенню системи 

організації обласних онлайн-заходів для 

дітей  та учнівської молоді (web-марафони, челенджі, покази, виставки, 

фестивалі, конкурси, змагання, урізноманітнення форм онлайн-захисту 

дослідницьких проектів слухачів Сумського територіального відділення Малої 

академії наук України). Завдяки цьому всі заплановані на 2020/2021 навчальний 

рік організаційно-масові заходи було  проведено. Понад 10 тисяч вихованців 

мали можливість презентувати свої творчі 

здобутки під час обласних заходів за різними 

напрямами позашкільної освіти, з них майже 

6 тисяч стали переможцями. 

З метою підтримки інтелектуально 

обдарованої учнівської молоді  організовано 

роботу 29 наукових товариств учнів, 

обласних профільних шкіл: фізико-

математичної, історичної, флористики та 

фітодизайну, народних ремесел, «Лідер», 

журналістики, туризму. 

У наукових секціях Сумського 

територіального відділення навчається 2109 слухачів. Серед найвагоміших 

результатів їх діяльності у 2020/2021 навчальному році – I місце у Всеукраїнській 

олімпіаді креативності «Destination Imagination», перемоги у Міжнародній 

конференції юних дослідників ICYS – 

2021, Всеукраїнському колоквіумі 

«Космос. Людина. Духовність», 

Всеукраїнському інтелектуальному 

конкурсі «МАН – Юніор Дослідник». 

Освітній процес у закладах 

позашкільної освіти здійснюють                             

932 педагоги. Для вдосконалення їх 

професійної компетентності у                 

2021 році започатковано обласний 

методико-педагогічний практикум «Організаційно-педагогічні особливості 

формування сучасного регіонального позашкільного освітнього простору», 
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організовано роботу 10 обласних профільних методичних об’єднань, 12 постійно 

діючих семінарів-практикумів. 

З метою  поширення кращого досвіду роботи педагогів-позашкільників, 

популяризації їхніх професійних здобутків у закладах позашкільної освіти 

активно реалізуються методичні проекти 

«Авторські педагогічні студії», «Тиждень 

педагогічної майстерності», «Методична 

кав’ярня», підготовлено навчально-

методичний посібник «Громадянське 

виховання особистості засобами 

позашкільної освіти», 3 випуски 

інформаційно-методичного збірника 

«Позашкільна освіта Сумщини: 

регіональний аспект». Проведено обласний форум педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти «Працювати, випереджаючи час». Програма 

форуму включала онлайн-постерні презентації кращих практик освітньої 

інноваційної діяльності закладів позашкільної освіти, за результатами якої 19 з 

них визнано закладами-новаторами. 

Поряд із позитивними тенденціями щодо створення умов для  забезпечення 

права дітей на позашкільну освіту маємо проблеми, що суттєво впливають на 

розвиток регіональної системи позашкільної освіти в цілому, кожної 

територіальної громади зокрема. 

Процес переформатування мережі закладів позашкільної освіти триває. 

Незважаючи на те,  що у 2021 році було відкрито 4 заклади позашкільної освіти 

(Андріяшівська,  Бочечківська сільські, Есманьська селищна, Ворожбянська 

міська територіальні громади), їх кількість  є меншою порівняно з 2020 роком: 

2020 рік – 55 закладів, 2021 –  52 заклади. Не створено заклади позашкільної 

освіти у  18 територіальних громадах: Бездрицькій, Вільшанській, Грунській, 

Комишанській, Коровинській, Миколаївській, Попівській, Річківській, 

Садівській, Синівській, Хмелівській, Чернеччинській сільських, Зноб-

Новгородській, Кириківській, Комишанській, Свеській, Шалигинській селищних 

територіальних громадах. В 11 з них питання надання позашкільної освіти 

вирішується шляхом залучення дітей до занять у гуртках  закладів позашкільної 

освіти, що функціонують в інших населених пунктах у межах районів, на умовах 

співфінансування, проте, показник охоплення дітей, які мешкають у цих 

громадах, незначний. 

Послуги з позашкільної освіти шляхом укладення угоди про співпрацю 

надають заклади позашкільної освіти Верхньосироватської сільської 

територіальної громади для Бездрицької (відсоток охоплення дітей та учнівської 

молоді ‒ 19,2%), Нижньосироватської (6,2%), Миколаївської (15,7%), Садівської 

(26%) сільських територіальних громад, Степанівської селищної територіальної 

громади (20,9%). Такі угоди укладено між Річківською сільською (13,8%) та 

Білопільською міською територіальними громадами, Шалигинською селищною 

(48,1%) та Березівською сільською, Зноб-Новгородською селищною (31,9%) та 

Середино-Будською міською, Свеською селищною (1,2%) та Ямпільською 
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селищною, Кириківською селищною (10,9%) та Великописарівською селищною 

територіальними громадами. 

У Боромлянській, Вільшанській, Грунській, Коровинській, Комишанській, 

Попівській, Синівській, Хмелівській сільських територіальних громадах не 

реалізовано право дітей на отримання позашкільної освіти, не має можливості 

вільного вибору напряму навчально-творчої діяльності, організації дозвілля в 

позаурочний час. 

Однією із суттєвих причин цього є відсутність розвитку позашкільної освіти 

серед пріоритетних напрямків роботи місцевих громад, діяльності органів 

управління освітою, несприйняття позашкільної освіти як інструменту розвитку 

особистості.  

Саме це призводить до  ліквідації або реорганізації закладів позашкільної 

освіти. Так, з вересня 2021 року внаслідок реорганізації закладів позашкільної 

освіти Кролевецької міської ради, Верхньосироватської сільської ради 

регіональна мережа закладів позашкільної освіти зменшиться на 4 заклади. 

Через відсутність на місцях бюджетних коштів для забезпечення діяльності 

закладів позашкільної освіти недостатньою є робота щодо забезпечення 

профільності гурткової роботи. У закладах позашкільної освіти організовано 

роботу 448 гуртків технічних профілів (14,5% від загальної кількості гуртків 

закладів позашкільної освіти); 242 гуртки туристсько-спортивних профілів 

(7,8%), 356 еколого-натуралістичних гуртків (11,6%), 173 дослідницько-

експериментальних гуртків (5,6%), 149 гуртків  гуманітарного напряму (4,8%), 

58 гуртків військово-патріотичного напряму (1,9%). 

Лише у двох закладах позашкільної освіти освітній процес організовано за 

10 напрямами позашкільної освіти, у 4 – за 9-ти, у 5 – за  8-ми, в 1 – за 7-ми, у 5 

– за 6-ти, у  6 – за 3-ма. За 1 напрямом позашкільної освіти працюють 10 закладів 

позашкільної освіти, з них 9 – профільних і 1 комплексний (Кролевецький 

Будинок дітей та юнацтва Кролевецької міської ради). 

У зв’язку із цим питання щодо створення умов для забезпечення права 

кожної дитини на здобуття якісної позашкільної освіти є актуальним і потребує 

консолідації зусиль місцевих органів влади, місцевого самоврядування, органів 

управління освітою, педагогічних колективів закладів позашкільної освіти, 

батьківської громадськості задля реалізації пріоритетних завдань щодо 

подальшого розвитку позашкільної освіти в області. 

 

ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА СУМЩИНИ:  

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 
 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 419-р 

схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) 

освіта» на період до 2027 року. Метою Концепції визначено проведення реформи 

професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечить виконання таких 

трьох базових завдань: децентралізацію управління та фінансування у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти, формування показників 
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регіонального замовлення на підставі даних аналізу стану ринку праці та 

забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти. Прийняття цієї 

Концепції дало нові вектори для розвитку професійної освіти регіону. 

Деталізацію  завдань Концепції реформи «Сучасна професійно-технічна 

освіта» на період до 2027 року закладено в Стратегію розвитку професійної 

(професійно-технічної) освіти на період до 2023 року. Ці документи мають 

прискорити модернізацію системи, оновити її зміст.  

Питанню реформування професійної (професійно-технічної) освіти наразі 

надається вкрай важливе значення. Так, 31 березня 2021 року підписано Указ 

Президента України «Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної 

(професійно-технічної) освіти», що передбачає низку можливостей для 

вдосконалення системи професійної (професійно-технічної) освіти України з 

урахуванням найкращих міжнародних стандартів і практик, сучасних та 

перспективних потреб ринку праці. 

Протягом останніх років на Сумщині здійснюються значні реформи в секторі 

професійної (професійно-технічної) освіти. Їх досягнення переважно пов’язані з 

процесом децентралізації, який спрацював як стимул до модернізації 

законодавчо-нормативної бази та перегляду механізмів фінансування, що 

призвело до покращення внутрішньої ефективності системи професійної 

(професійно-технічної) освіти на регіональному рівні. 

Відповіддю на ці та інші виклики може бути застосування елементів 

стратегічного планування для розвитку регіональної системи професійної 

(професійно-технічної) освіти. Так, розпорядженням голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 16.06.2021 № 414-ОД створено робочу групу з 

представників органів місцевого самоврядування, роботодавців, депутатського 

корпусу, бізнесу, яка уже в 2021 році розробить Стратегічний план розвитку 

регіональної системи професійної (професійно-технічної) освіти Сумської 

області та план заходів з її реалізації з метою забезпечення потреб роботодавців 

Сумщини у кваліфікованих кадрах, розширення можливостей зайнятості, 

професійної самореалізації та неперервного професійного розвитку особистості 

протягом життя відповідно до її інтересів та потреб регіональної економіки. 

У липні 2021 року проведено перше засідання цієї робочої групи. Визначено 

основні завдання для поетапного виконання підготовки проекту Стратегічного 

плану розвитку регіональної системи 

професійної (професійно-технічної) 

освіти Сумської області на 2022-2027 

роки. Окреслено стратегічні цілі, шляхи та 

засоби для ефективної підготовки Плану. 
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Мережа  закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області становить  27 закладів, 

у тому числі 6 центрів професійно-технічної 

освіти, 11 вищих професійних училищ, 8 

професійних ліцеїв, 2 професійно-технічні 

училища.  

З метою ефективного використання 

майнових комплексів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, раціонального 

використання бюджетних коштів у підготовці 

робітничих кадрів для потреб ринку праці 

регіону та на виконання відповідних наказів 

Міністерства освіти і науки України 

проводиться відповідна робота щодо 

зменшення малочисельних  закладів освіти на чотири. 

Важливим питанням є фінансування закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, зокрема, переведення їх на фінансування з місцевих бюджетів, 

а саме на рівень областей та міст обласного значення.  

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 лютого 

2020 р. № 94-р «Про організацію пілотного проекту щодо фінансування 

професійної (професійно-технічної) освіти», серед 24 областей України обрано 

трьох учасників пілотного проекту, серед яких і Сумська область (Вінницька, 

Одеська області). Дія пілотного проекту розпочалася із 01 вересня 2020 року. 

Для фінансування із вересня до грудня 2020 року з обласного бюджету 

виділено кошти в сумі майже 20 000 тис. гривень. Крім того, передано 

міжбюджетні трансферти на оплату послуг з підготовки кваліфікованих 

робітників на умовах регіонального замовлення, з міського бюджету Сумської 

територіальної громади до обласного бюджету – у сумі 16 000 тис. гривень. 

Видатки на розвиток матеріально-технічної бази, проведення поточних та 

капітальних ремонтів кошти не виділялися. 

У 2021 році для утримання 27 закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти передбачено видатки з  бюджету в сумі – 449 620,2 тис. гривень, у тому 

числі: освітня субвенція – 50 100 тис. гривень, інша субвенція з бюджету 

Сумської територіальної громади – 59 300 тис. гривень, додаткова дотація з 

державного бюджету місцевим бюджетам – 87,3 тис гривень та власний ресурс 

області – 252 920,2 тис. гривень. 

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти здобувачі освіти 

незалежно від віку можуть обирати професію за покликанням та відповідними 

формами навчання: первинна професійна підготовка, перепідготовка, курси 

підвищення кваліфікації за напрямками економічної діяльності. У 

2020/2021 навчальному році за регіональним замовленням навчалася 

8 601 особа, за державним – 112 осіб.  

Для дорослого населення надавалися платні послуги в 18 закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти, де перепідготовку та підвищення 

кваліфікації отримала 561 особа. Найбільш популярними професіями серед 
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слухачів були «водій автотранспортних засобів», «кухар», «тракторист 

сільськогосподарського виробництва». 

Основним показником формування регіонального замовлення на підготовку 

робітничих кадрів та фахових молодших бакалаврів є укладені договори між 

закладами професійної (професійно-технічної) освіти та роботодавцями  − 

замовниками кадрів (підприємства, установи, організації різних форм власності).  

У 2020 році в області виконання плану 

регіонального замовлення становила 3 377 осіб, тобто 

91%, з них 3 302 кваліфіковані робітники та                         

75 фахових молодших бакалаврів. Виконані контрольні 

показники регіонального замовлення підтверджено 

договорами на підготовку робітничих кадрів 

стовідсотково.  

За результатами вступу до закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти молодь традиційно надає 

перевагу професіям сфери обслуговування: «перукар 

(перукар-модельєр)», «манікюрник», «візажист»; 

професіям громадського харчування: «кухар», 

«кондитер», «офіціант», лісозаготівельним професіям: «лісник», «тракторист 

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва»; торговельно-

комерційного напрямку: «продавець продовольчих товарів», «продавець 

непродовольчих товарів», «продавець з 

лотка».  

У 2021 році сформовано регіональне 

замовлення на підготовку кваліфікованих 

робітників для регіонального ринку праці, 

розглянуто та погоджено на засіданні 

регіональної ради професійно-технічної 

освіти (протокол № 1 від 02.04.2021). 

Планові обсяги регіонального замовлення 

затверджено розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації 

від 28.05.2021 № 372-ОД «Про затвердження планових контрольних показників 

обсягів регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та фахових 

молодших бакалаврів у 2021 році для закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Сумської області» у кількості 3 512 здобувачів освіти 

(3 402 кваліфіковані робітники та 110 фахових молодших бакалаврів). 

Регіональне замовлення закладами професійної (професійно-технічної) 

освіти виконано на 70% від затвердженої кількості. Здобувачі освіти надають 

перевагу традиційно таким професіям: «кухар», «кондитер», «перукар», 

«тракторист», «слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». 

Одним із напрямів підвищення якості підготовки робітничих кадрів є 

створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням. 
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В області функціонує 13 таких центрів 

будівельного, деревообробного, швейного, 

автомобільного, промислового напрямків. 

У 2020 році на базі державного 

професійно-технічного навчального 

закладу «Роменське вище професійне 

училище» створено навчально-практичний 

центр за галузевим спрямуванням 

«Будівництво та комунальне 

господарство», на базі якого можна 

оволодіти професіями, частковими кваліфікаціями, окремими видами робіт з 

професій «Маляр», «Лицювальник-плиточник», «Штукатур», 

«Опоряджувальник будівельний, Монтажник 

систем утеплення будівель». На створення 

центру виділено 8 000 тис. гривень, із них 

субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на створення навчально-практичних 

центрів сучасної професійної (професійно-

технічної) освіти (70%) – 5 600 тис. гривень, 

розмір співфінансування з різних джерел 

фінансування (30%) – 2 400 тис. гривень.      

Дієвість навчально-практичних центрів 

доводять відповідні  результати: покращення показника працевлаштування 

випускників, які навчаються за професіями, що є базовими в навчально-

практичних центрах. У середньому цей показник у 2019 році становив 83%, у 

2020 – 84%, 2021 – станом на 01.07 – 75%.  

Зросла  якість професійної підготовки здобувачів освіти, здійснюється  

стажування та підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання та 

викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області,  

проводяться навчання за модульними програмами, забезпечується  регіональний 

ринок праці висококваліфікованими, конкурентоспроможними робітничими 

кадрами. 

Результатом співпраці із соціальними партнерами, роботодавцями, 

громадськими організаціями,  регіональною владою, представництвами 

вітчизняних та світових компаній відповідно до профілю підготовки є 

продовження роботи щодо розширення мережі навчально-практичних центрів: у 

2021 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  передбачено 

створення ще 3 сучасних навчально-практичних центрів: на базі державного 

професійно-технічного навчального закладу «Шосткинське вище професійне 

училище» за галузевим спрямуванням «Ресторанне господарство», на базі 

державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне вище професійне 

училище» – «Транспорт», на базі державного професійно-технічного 

навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти» – 

«Промисловість», на створення яких передбачено інвестиції різних рівнів: 
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держави, власних коштів закладів, місцевих бюджетів та інших джерел 

фінансування.  

 Розвиток державно-приватного партнерства в Україні та області зокрема 

сприяє  накопиченню практичного досвіду активного впровадження освітянами 

елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх 

кваліфікованих робітників. 

У 2020/2021 навчальному році дуальну форму навчання впроваджували 

11 закладів за 16 професіями електротехнічного, металообробного напрямів, 

сфери обслуговування, торгівлі та громадського харчування, автомобільного і 

залізничного транспорту, сільського господарства.  

У рамках вищезазначеної роботи укладено двосторонні та тристоронні 

договори із  32 підприємствами, на яких організовано 

виробниче навчання за участю закріплених наставників із 

числа кращих працівників підприємств, що забезпечує 

якісні умови проходження учнями виробничого навчання і 

виробничої практики в умовах виробництва та виконання 

освітніх програм у повному обсязі. 

Традиційно кращими практиками щодо підготовки 

робітничих кадрів для підприємств області за дуальною 

формою навчання є робота державного професійно-

технічного навчального закладу «Конотопське вище 

професійне училище» з Товариством з обмеженої 

відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання 

«Червоний металіст» та Конотопським локомотивним депо; 

державного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти 

харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу» з магазином «Сільпо» та 

товариством з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна» мережа магазинів 

«Ватсонс», державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський 

центр професійно-технічної освіти» з Групою компаній «Технологія».  

Позитивним результатом роботи за вищезазначеною формою навчання 

визначено підвищення рівня навчальних досягнень учнів з професійно-

практичної підготовки в середньому на 8%; 

працевлаштовано на підприємствах-партнерах 

майже 80% учнів, які навчались за цією 

формою. 

Важливою перевагою професійної 

(професійно-технічної) освіти є її гнучкість та 

швидка реакція на запити ринку праці. Уперше 

проведено випуск 33 кваліфікованих робітників 

за професією «Друкар флексографічного 

друкування. Оператор верстатів з програмним керуванням» у державному 

професійно-технічному навчальному закладі «Сумський центр професійно-

технічної освіти» для базового підприємства Групи компаній «Технологія».  
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Удосконалюються форми та методи організації й 

проведення виробничої практики учнів на об’єктах 

виробництва. 

Так, 40 учнів державного навчального закладу 

«Сумський центр професійно-технічної освіти харчових 

технологій, торгівлі та ресторанного сервісу», відповідно 

до укладеного  договору між закладом освіти та готельно-

ресторанним комплексом «Одесос» (Республіка Болгарія, 

м. Варна), закріплювали та 

відпрацьовували трудові 

прийоми за професіями 

кухарської справи у 4-х 

зірковому готелі «Одесос», який приймає щоденно 

понад 1 500 туристів з країн Західної Європи. 

Найскладнішим викликом для системи професійної 

освіти протягом останніх двох років була  пандемія, 

викликана COVID-19, що спровокувала швидкі і 

суттєві зміни в організації освітнього процесу. Заклади 

освіти почали працювати в дистанційному режимі, 

застосовуючи технології змішаного навчання.  

Результатом такої роботи є використання 

інтернет-ресурсів, зокрема платформ Moodle, 

Mіscrosoft Teams, G Suite, Google Classroom.  
 

Популярною серед педагогів України 

визнано Школу розвитку ІТ-компетентності 

Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Сумській області, у якій 

здобувають навички    викладачі, майстри 

виробничого навчання. Школою розвитку ІТ-

компетентності у 2020/2021 навчальному році 

охоплено 43% педагогічних працівників. 

Іншими школами професійного розвитку 

педагогів – 72%.  

У 2020 році оновлено структуру та контент сайту Школи розвитку ІТ-

компетентності. Розроблено 5 авторських програм, понад 40 сучасних живих 

презентацій, 100 фрагментів уроків із загальноосвітньої та професійної 

підготовки, 35 блогквестів, 80 оnline-тестів, проведено 10 оnline-майстер-класів 

тощо. 

Результати діяльності Школи висвітлюються на офіційному сайті 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області, 

у спільноті «Професійна освіта Сумщини», у мережі  Faceвook. Активно 

функціонують сайт Школи розвитку ІТ-компетентності та навчальний канал в 

YouTube.  
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У рамках проєкту «EU4Skills: Кращі 

навички для сучасної України», 

ініційованого Міністерством освіти і науки 

України спільно з компанією Microsoft, 

спрямованого на використання онлайн-

інструментів Microsoft під час освітнього 

процесу, у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти розгорнуто 

ліцензію Microsoft Office 365 A1, що 

дозволяє проводити онлайн-уроки/онлайн-

наради з 300 учасниками без обмеження в часі, надавати доступ до освітніх 

матеріалів на безпечній закритій платформі тощо.  

З 2021 року державні професійно-технічні навчальні заклади області 

«Сумський центр професійно-технічної освіти», «Глинський професійний 

аграрний ліцей» та державний навчальний заклад «Глухівське вище професійне 

училище» отримали можливість здійснювати розширений самоаналіз діяльності 

закладу освіти в різних його аспектах.  

Такий досвід набуто завдяки участі в Міжнародному пілотному (лише у 

8 областях України) проєкті SELFIE в Україні. Результати проекту стануть 

основою розробки подальшої стратегії щодо можливого широкомасштабного 

пілотного впровадження інструменту SELFIE на всіх рівнях системи освіти щодо 

цифровізації освітніх закладів. 

У рамках реалізації проекту GIZ «Реформи у галузі енергоефективності в 

Україні» державні професійно-технічні навчальні заклади «Роменське вище 

професійне училище», «Сумське вище професійне училище будівництва та 

дизайну» беруть участь у пілотному впровадженні навчальних курсів та 

навчальних матеріалів за компетентностями у сфері енергоефективності 

«Професійне навчання з питань енергоефективності в Україні», які дозволять 

здобувачам освіти оволодіти додатковими компетентностями  «Передові 

системи термомодернізації будівель і споруд», «Ізолювальник з термоізоляції», 

«Спеціаліст з монтажу пласких покрівель», «Монтажник віконних та дверних 

конструкцій». 

У 2020/2021 навчальному році педагоги державного навчального закладу 

«Сумське міжрегіональне вище професійне училище» брали участь у проекті 

МОП «Е-ПТО України: безперервність навчання в умовах COVID-19», що 

фінансується з бюджету Міжнародної організації праці, на виконання Програми 

гідної праці Міжнародної організації праці для України та Рамкової програми 

партнерства між Урядом України та ООН на 2018-2022 роки,  реалізація якого 

забезпечить широке використання електронних застосунків. Результатом 

проекту є розробка онлайн-курсу за компетентностями «Технічне 

обслуговування, налагоджування та ремонт освітлювальних електроустановок» 

у межах освітньої програми за професією «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування».  



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2020/2021 н.р.  
 

81 
 

Популяризація діяльності закладів 

професійної освіти  – це формат  успішних 

професійних містечок, виробничих майстер-

класів. Такі результати виправдано доводять 

системну роботу Центрів розвитку професійної 

кар’єри, створених  на базі шести закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

області. Протягом останніх років кращими 

практиками залучення соціальних партнерів, 

інноваційних форм профорієнтаційної роботи 

серед учнівської молоді визнано діяльність 

центрів Сумського міжрегіонального вищого 

професійного училища, Охтирського центру 

професійно-технічної освіти.  

Успішність закладу перш за все визначається досягненнями його учнів. 

Результатом роботи закладів є високий рівень знань, перемоги на міжнародних 

та всеукраїнських конкурсах учнів, яких 

відзначено стипендіями Президента України, 

голови Сумської обласної державної 

адміністрації. 

За результатами ХІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Альону Дудукаленко, ученицю Синівського професійного аграрного ліцею, за 

високі знання з української мови відзначено 

стипендією Президента України. 

Уперше олімпіади та конкурси професійної 

майстерності організовано в режимі онлайн з 

прямою трансляцією роботи відповідних 

локацій. У нових умовах проведення творчих 

змагань учні закладів підтвердили рівень 

професійної кваліфікації, набутий в умовах 

змішаного навчання, з конкурсних професій: 

«Штукатур», «Електрогазозварник», «Перукар».  
Цього року, уперше, 29 червня в 

Сумській області проведено 

урочистості з нагоди відзначення 

кращих випускників закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти. Захід «Україна 30. Успішна 

професійна освіта» об’єднав у 

Молодіжному центрі «Романтика» 

м.Суми представників органів влади, 

освітян, молодь, громадськість. Для 

учасників та гостей заходу відбулися 
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яскраві майстер-класи за робітничими професіями відповідно до основних 

напрямків економічної діяльності, що підготували здобувачі освіти закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти,   святкова концертна програма.  

Для успішного функціонування системи професійної (професійно-технічної) 

освіти області необхідно забезпечити  виконання обсягів регіонального 

замовлення, ефективне функціонування навчально-практичних центрів; 

здійснити модернізацію мережі закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти; ужити заходів щодо оновлення матеріально-технічної бази закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти; забезпечити доступ до якісної 

професійної освіти осіб з обмеженими можливостями; організувати освітній 

процес щодо підготовки кваліфікованих робітників, конкурентоспроможних на 

ринку праці; створити сучасний інформаційний простір у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти (електронні бібліотеки, медіатеки тощо). 
 

ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА 

 

Фахова передвища освіта створює умови для поєднання навчання з 

виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців для 

забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави. Ця освітня ланка 

синтезує елементи професійно-технічної та вищої освіти, що в комплексі сприяє 

формуванню в майбутнього фахівця гнучкої системи інноваційних компетенцій 

і подальшому професійному розвитку. Перевагою фахового коледжу є відмова 

від механічного поєднання етапів традиційної системи «середня освіта – вища 

освіта» поряд із постійним моніторингом потреб ринку праці, удосконаленням 

набутих професійних компетентностей і підготовкою до вузької спеціалізації на 

етапі здобуття вищої освіти. 

У Сумській області функціонують 23 заклади фахової передвищої освіти. 

Протягом 2020/2021 навчального року відповідно до Закону «Про фахову 

передвищу освіту» їх було перейменовано у фахові коледжі, які здійснюють 

набір на навчання за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший 

бакалавр». 

Фахові коледжі Сумщини мають різну форму власності. Так, 8 закладів 

комунальної форми (Путивльський та Лебединський фахові педагогічні коледжі, 

Сумський, Лебединський, Глухівський, Шосткинський, Конотопський фахові 

медичні коледжі, Сумський фаховий коледж мистецтв і культури імені 

Д.С. Бортнянського), фінансуються з обласного бюджету. З обласного бюджету 

фінансується і Сумський будівельний коледж, який перебуває на етапі переходу 

з державної в комунальну форму власності. Ще 13 закладів, які входять до 

структури закладів вищої освіти, фінансуються з державного бюджету: фахові 

коледжі Сумського національного аграрного університету (6 закладів), фахові 

коледжі Сумського державного університету (4 заклади), Професійно-

педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка, Роменський фаховий коледж 

Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана, 

Сумський фаховий коледж харчової промисловості Національного університету 
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харчових технологій. Також функціонує Сумський фаховий коледж економіки і 

торгівлі приватної форми власності. 

В області функціонують заклади таких профілів: технічного, технологічного, 

економічного (8),  аграрного (6), медичного (5),  педагогічного (3), мистецького (1).  

Підготовка фахівців здійснюється у 20 галузях знань за  

47 спеціальностями. Це в повному обсязі забезпечує потреби ринку праці 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. 

 

Контингент студентів у закладах фахової передвищої освіти (осіб) 

 

 
 

За спеціальностями дошкільна освіта, початкова освіта, фізична культура і 

спорт, соціальна робота Путивльський педагогічний фаховий коледж імені 

С.В. Руднєва здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів. Педагоги 

коледжу співпрацюють з культурними інституціями країн – членів ЄС. Викладач 

англійської мови та методики її навчання Наталія Кисла в рамках 

транскордонного співробітництва взяла участь у тренінгу для молодіжних 

тренерів «Спілкування без кордонів» від Центру Європейських ініціатив та за 

підтримки програми Європейського Союзу Еразмус+, що проходив у м. Берлін. 

Вона ж – учасниця віртуальної виставки британської освіти від компанії Business 

Link, яка проходила 11-12 грудня 2020 року, відвідала Лондон та приватні 

британські школи у віртуальному режимі. Педагогу запропоновано стажування 

в одному із закладів вищої освіти Великобританії. 

Зусилля працівників закладу спрямовано на зміцнення матеріально-технічної 

бази, удосконалення освітнього процесу, підвищення науково-методичного 

рівня викладачів. 
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У 2020/2021 навчальному році в Лебединському педагогічному фаховому 

коледжі імені А.С. Макаренка впроваджено підготовку фахових молодших 

бакалаврів відповідно до нових навчальних планів за спеціалізаціями: 

«Інструктор-методист тренажерної зали», «Керівник дитячого хореографічного 

колективу», «Гувернер», «Керівник гуртка робототехніки». Матеріально-

технічна база поповнилася спортивними тренажерами (на суму 

49,7 тис. гривень), хореографічними станками, 

робототехнікою (на суму 23 тис. гривень). 

Результативною є робота викладачів коледжу з 

обдарованою молоддю, що підтверджується 

щорічними досягненнями студентів на різних 

етапах конкурсів та олімпіад як всеукраїнського, 

так і міжнародного рівнів. 

У галузях культури і мистецтва Сумський 

фаховий коледж мистецтв і культури імені 

Д.С. Бортнянського готує спеціалістів за п’ятьма 

спеціальностями: музичне мистецтво, 

хореографія, образотворче та декоративно-

прикладне мистецтво, 

народна художня творчість, бібліотечна справа. 

Викладачі і студенти закладу добре знані як в Україні, 

так і за її межами. У червні 2021 року студент ІІІ 

курсу відділу «Оркестрових духових та ударних 

інструментів» Андрій Кучерявий на фестивалі 

International festival of art and talent «ONLY STARS V» 

(м. Одеса) посів І місце (викладач – Олександр 

Губський, концертмейстер – Олена Гутенко). 

Студент Сумського фахового коледжу мистецтв і 

культури імені Д.С. Бортнянського Дмитро 

Семикрас, який опановує фортеп’янне мистецтво, 

неодноразово виборював звання лауреата всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів, підкорюючи кращі музичні сцени світу (клас викладача-методиста, 

викладача вищої категорії Світлани Морозової). За результатами відбіркового 

прослуховування «Стипендіальної програми YAMAHA 2020/2021 року в 

Україні» 12 лютого 2021 року студент увійшов до фіналу. За одноголосним 
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рішенням міжнародного журі Дмитро Семикрас став одним з чотирьох 

переможців. 

Сумський, Конотопський, Шосткинський, Глухівський, Лебединський 

фахові медичні коледжі готують молодших медичних працівників для галузі 

охорони здоров’я за такими спеціальностями: 

мeдсестринство, технологія медичної 

діагностики та лікування, стоматологія, 

фармація. 

Сумський фаховий медичний 

коледж забезпечує післядипломну 

освіту для спеціалістів закладів охорони 

здоров’я Сумщини та як базовий 

координує роботу чотирьох медичних 

закладів фахової передвищої освіти 

області. У 2020/2021 навчальному році заклад провів ліцензування та відкрив 

прийом на робітничі професії «Молодша медична сестра (молодший медичний 

брат) з догляду за хворими» та «Екстренний медичний технік». 

Сумський будівельний коледж готує 

фахівців зі спеціальностей «архітектура і 

містобудування», «будівництво та цивільна 

інженерія», «геодезія та землеустрій», «облік 

і оподаткування». Протягом 

2020/2021 навчального року здійснювалась 

активна позаколеджна діяльність викладачів 

через їх участь в інтернет-конференціях, 

семінарах, вебінарах, майстер-класах, 

оприлюднення викладачами власних 

наукових та методичних напрацювань, що підтверджується сертифікатами, 

свідоцтвами, дипломами. Так, 25 травня 2021 року фахівці закладу взяли участь 

у Міжнародному науково-педагогічному семінарі «Інтеграція закладів фахової 

передвищої та вищої освіти в європейський освітній простір. Розвиток 

міжнародного співробітництва», який був організований Вищою Школою 

Агробізнесу в Ломжі (Польща). 

Територіальні відокремлені структурні підрозділи закладів вищої освіти 

утворено з метою задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних 

фахівцях та наближення місця навчання здобувачів освіти до їх місця 

проживання. На території області працює 13 відокремлених структурнихі 

підрозділів. 



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2020/2021 н.р.  
 

86 
 

З метою якісної підготовки студентів спеціальностей 

«Автомобільний транспорт» (технік-механік) та 

«Професійна освіта. Транспорт» (технік-механік, майстер 

виробничого навчання) в Конотопському індустріально-

педагогічному фаховому коледжі Сумського державного 

університету 09 липня 2021 року було відкрито оновлену 

лабораторію «Експлуатація машин і обладнання», яка 

оснащена всім необхідним устаткуванням згідно з 

типовим переліком, що забезпечує підготовку техніка-

механіка з міцними знаннями і вміннями технології 

відновлення роботи машин. 

У 2020/2021 навчальному році база Глухівського 

агротехнічного фахового коледжу Сумського національного аграрного 

університету поповнилася 

найновішими зразками обладнання. 

Завдяки участі в українсько-

німецькому проекті «Сприяння 

розвитку професійної освіти в 

аграрних коледжах України» та 

співпраці зі світовими виробниками 

сільськогосподарської техніки, у 

закладі створили сучасні лабораторії 

та навчальні центри. Тому студенти 

(агроінженери, агрономи) не просто отримують суху теорію, а мають можливість 

по гвинтику розібрати й зібрати той чи інший агрегат, випробувати його в полі, 

сівши за кермо під керівництвом досвідчених викладачів, співробітників 

господарств-партнерів чи, навіть, іноземних експертів. Протягом навчального 

року 17 студентів пройшли виробничу практику на базі фермерських 

господарств Німеччини. 

У травні 2021 року викладачі закладу відвідали Федеративну республіку 

Німеччину і взяли участь у п’ятиденному 

семінарі «Механічне знищення бур’янів», 

що проходив у рамках українсько-

німецького проекту «Сприяння розвитку 

професійної освіти в аграрних коледжах 

України». Представники фірми 

TREFFLER теоретично та практично 

ознайомили із цією методикою. Також 

відбулася екскурсія заводом (цехом 

фарбування та монтажу, механічним і 

зварювальним цехом). 

 

 

https://kipt.sumdu.edu.ua/abituriientu/dlya-vipusknikiv-9-11-klasiv/avtomobilnyi-transport
https://kipt.sumdu.edu.ua/abituriientu/dlya-vipusknikiv-dptnz/profesiina-osvita-transport
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У конкурсі на кращий вебсайт серед закладів фахової передвищої освіти 

«EDUCATIONAL WEBSITE 2020» сайт 

відокремленого структурного підрозділу 

«Сумський фаховий коледж 

Національного університету харчових 

технологій» відзначено в номінації 

«Кращий контент для студента». У 2021 

році на базі коледжу відбулася ІІ 

Всеукраїнська науково-технічна Internet-

конференція «Підготовка фахівців з 

автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій у закладах 

фахової передвищої освіти».  

 Заклади фахової передвищої 

освіти у 2020/2021 навчальному році 

активно впроваджували онлайн-

технології з відповідними методичними 

підходами та здійснили ґрунтовні зміни в 

організації навчання в умовах 

карантинних обмежень. Виклики 

сьогодення викладачі і студенти 

сприйняли як можливість переходу на 

якісно новий рівень освіти. 

 

ВИЩА ОСВІТА 

 

Заклади вищої освіти Сумщини посідають високі позиції в рейтингах 

університетів України, добре відомі як в українському, так і світовому науково-

освітньому просторі. 

Заклади працюють над збільшенням контингенту іноземних студентів. 

Громадяни понад 50 країн світу здобувають освіту в закладах вищої освіти 

Сумської області: у 2020 році їх кількість становила 2 404 особи. 
 

 

Кількість іноземних студентів у закладах вищої освіти (осіб) 
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Загальна кількість студентів закладів вищої освіти у 2020/2021 навчальному 

році становила 20 972 особи. 

Із загальної кількості студентів на денній формі навчається 14 924, на заочній 

– 6 048 студентів. Із них за кошти державного бюджету на денній формі  

навчається  8 766 студентів, за кошти фізичних/юридичних осіб – 6 158 

студентів. У 2020 році кількість студентів у закладах вищої освіти зменшилася 

порівняно з 2016 роком  на 4 549 осіб. 
 

Контингент студентів у закладах вищої освіти (осіб) 

 

 

 

У 2020 році на І курс денної форми навчання за освітнім ступенем «бакалавр» 

зараховано 2 083 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 педагогічний університет імені Олександра Довженка. Підготовка 

фахівців здійснюється за 82 напрямами та 32 галузями знань.  

У 2021 році оновлено склад Ради ректорів закладів вищої освіти Сумської 

області, затверджено нове положення. Головою Ради обрано Володимира 

Ладику – ректора Сумського національного аграрного університету, доктора 

сільськогосподарських наук, академіка Національної академії аграрних наук 

України. Цей колегіальний орган, створений на громадських засадах, координує 

діяльність закладів вищої освіти регіону, забезпечує функціонування системи 

вищої освіти згідно з вимогами законодавства в умовах нових соціально-

економічних відносин. Окремим напрямком діяльності є вивчення та 

прогнозування потреб Сумщини у фахівцях певного рівня кваліфікації та 

профілю підготовки. Ректори закладів вищої освіти Сумщини ввійшли до складу 

делегації Міністерства освіти і науки України, яка з 30 березня до  

1 квітня 2021 року перебувала з робочим візитом у Республіці Таджикистан. Під 

час візиту освітяни обговорили перспективні напрями співпраці України і 

Таджикистану в галузі освіти та науки на засадах обопільної вигоди, а також 

узяли участь в освітньому форумі «Навчайся в Україні», організованому 

Українським державним центром міжнародної освіти Міністерства освіти і 

науки України.  

Інтереси молодих вчених у Сумській обласній державній адміністрації 

представляє Рада молодих вчених. Це колегіальний виборний дорадчий орган, 
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утворений для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених. З метою 

мотивації молодих вчених з різних галузей науки до участі в реалізації 

інноваційних розробок та трансферу технологій, залучення до проведення 

перспективних досліджень, які будуть сприяти вирішенню актуальних проблем 

Сумської області. У травні 2021 року Департамент освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації провів обласний конкурс наукових проєктів 

молодих вчених «Сумщина інноваційна 2021», присвячений 25-й річниці 

Конституції України та 30-й річниці незалежності України. На розгляд комісії 

було подано роботи з таких напрямів: промисловість, сільське господарство, 

конституційно-правове регулювання функціонування та розвитку 

територіальних громад, освіта, обороноздатність, медицина. Проєкт 

«Збереження та відтворення захисних лісових насаджень північно-східного 

Лісостепу України на прикладі досвіду ЄС» кандидата сільськогосподарських 

наук, старшого наукового співробітника наукової лабораторії «Лісництва 

Північного Сходу України» Сумського національного аграрного університету 

Світлани Ярощук отримав найбільшу кількість балів від членів обласної комісії 

конкурсу, а його авторку було визначено переможцем конкурсу.  

У 2020/2021 навчальному році плідну роботу продемонструвала Студентська 

рада. Це консультативно-дорадчий орган при Сумській обласній державній 

адміністрації. Складається з делегатів, які визначаються органами студентського 

самоврядування закладів вищої та фахової передвищої освіти Сумської області в 

кількості по 1 делегату з кожного закладу освіти. На першій сесії 16 грудня 2020 

року обрано голову – Микиту Ковалевського. Рада цьогоріч ініціювала відбір 35 

студентів з 2 закладів вищої освіти і 6 фахових коледжів до COIL (спільного 

міжнародного онлайн навчання) з Університетом штату Вашингтон. Їм було 

нараховано 2 кредити ЄКТС за сертифікатами. Спільно з міжнародною 

громадською організацією «Дерматологи – Дітям» та Центру «ДЕБРА-Україна» 

було проведено «круглий стіл» до Дня рідкісних захворювань. Також було 

створено Дебатний клуб, учасники якого беруть участь у тренінгах та 

Всеукраїнських дебатних турнірах. 

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. 

У 2020/2021 навчальному році Сумський державний університет отримав 131 

призове місце за підсумками проведеного Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. Студенти 

черговий раз забезпечили найвищий показник серед закладів вищої освіти 

України. 

Міністерство освіти і науки України 25 березня 2021 року оприлюднило 

результати проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині 

провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності. Сумський 

державний університет увійшов до найвищої кваліфікаційної групи А за чотирма 

напрямами і є лідером серед закладів вищої освіти України. 
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У рамках розширення співпраці між Сумським державним університетом та 

закладами вищої освіти Кенії 20-28 червня 2021 року відбувся візит начальника 

управління міжнародного співробітництва Костянтина Кириченка та заступниці 

директора Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту 

(ННІ БІЕМ) з координації співпраці із закордонними інституціями та по роботі з 

іноземними студентами Тетяни Майбороди до м. Найробі (Кенія).  

На засіданні Національного 

агентства із забезпечення якості 

вищої освіти 27 липня 2021 року одразу дві 

освітньо-наукові програми підготовки 

докторів філософії за спеціальністю 061 «Журналістика» та 222 «Медицина» 

визнано зразковими. Кращими практиками в реалізації цих освітніх програм 

визначено активну міжнародну академічну мобільність здобувачів та їх участь в 

грантових проєктах HORIZON-2020, ERASMUS+, Era-Net, DAAD; створено 

взірцеві умови для проведення наукових досліджень аспірантами; задіяно 

потужний викладацький склад; сучасне інформаційне та матеріально-технічне 

забезпечення, що дозволяє проводити навчання та наукові дослідження на рівні 

світових стандартів. 

Згідно з оновленими результатами рейтингу Webometrics у 2021 році 

Сумський державний університет зберіг позицію в трійці українських 

університетів разом із Київським національним університетом імені Тараса 

Шевченка та Національним технічним університетом України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Найбільш високо Сумський 

державний університет оцінено за показником «Відкритість», де оцінюється 

сума цитувань дослідників за даними Google Scholar. Загалом цього разу 

представленість у вебпросторі було оцінено для більше ніж 31 тисячі закладів 

вищої освіти світу. 

Медичний інститут Сумського державного університету одним із перших в 

Україні отримав акредатицію  на підготовку фахівців за спеціальністю 

«Парамедик». На кафедрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 

Медичного інституту Сумського державного університету 18 червня 2021 року 

відбулися державні екзамени для першого випуску фахівців. 
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Освітні напрямки 

Сумського державного 

університету у 2021 році 

було відзначено двома 

авторитетними виданнями. 

Технічні та юридичні 

спеціальності  увійшли  до 

топ-груп рейтингу закладів 

вищої освіти України, 

складеного журналом 

«Деньги.ua» за оцінкою 

роботодавців. Ще один 

напрямок – економічний – 

відзначив у своєму першому рейтингу журнал «Forbes». За галуззю «Економіка» 

в десятку кращих увійшов Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та 

менеджменту Сумського державного університету. 

Сумський національний аграрний університет є потужним науково-

дослідним центром Північно-Східного регіону України. Основними  напрямами 

наукових досліджень є селекція картоплі, соняшника, гречки, пшениці; розробка 

енергозберігаючих технологій; регулювання безпечності та якості харчових 

продуктів; інституційне забезпечення сталого розвитку сільських територій в 

умовах адміністративно-територіальної реформи.  

У Сумському національному 

аграрному університеті у 2020 

році  вперше в Україні 

розпочалися наукові 

дослідження, які дозволили 

виявити корів з генотипом А 2, 

які дають безпечне 

гіпоалергенне молоко. 

Маркетингове дослідження, 

проведене кафедрою маркетингу 

Сумського національного 

аграрного університету, показало, що більшість людей з алергією на молочні 

продукти почувають себе значно краще, вживаючи молоко А 2. Влітку 2020 року 

безпечне молоко А 2 вперше з’явилося на полицях магазинів. 

В університеті значну увагу приділено практичній підготовці студентів. Саме 

завдяки співпраці з агрохолдингами — «Кернел», UkrLandFarming, NCH, ІМК, 

«Миронівський хлібопродукт», «Глобино», здобувачі освіти ще під час навчання 

адаптуються до умов сучасного виробництва. Також цьому сприяє й співпраця  з  

місцевими  аграрними  підприємствами,  такими   як «Вітчизна», АФ 

«Северинівська» Сумської області та іншими. 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 17 листопада 2020 

року прийняло рішення про акредитацію освітньої програми 181 «Харчові 

технології» за третім рівнем вищої освіти (PhD, доктор філософії). Це свідчить 
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про те, що навчання за цією програмою в Сумському національному аграрному 

університеті повністю відповідає вимогам національного стандарту. 

Наприкінці січня 2021 року Сумський національний аграрний університет 

виграв одразу три гранти на академічні обміни студентами з партнерськими 

університетами Європи. Останні кілька років заклад утримує флагманську 

позицію в розробці альтернативних видів пакування (біопластику). За 

результатами консолідованого рейтингу аграрних закладів вищої освіти 

Сумський національний аграрний університет увійшов до трійки найкращих в 

Україні.  

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 університет в Ольштині, університет землеробства у 

Відні, Словацький аграрний університет в Нітрі, чисельні міжнародні 

організації, які реалізують програми виробничого стажування на кращих 

підприємствах розвинутих країн світу.  

У міжнародній науково-метричній базі Scopus науково-педагогічні 

працівники закладу опублікували 123 статті, у Web of Science – 89. Індекс Гірша 

університету становить 48, в науково-метричних базах індекси цитування Scopus 

– 19, а по Web of Science – 16. 

У Сумському національному аграрному університеті представлено великий 

спектр зернових, технічних, нішевих, плодово-ягідних культур, розсадник 

декоративних та лісових рослин, тепличне господарство. Це допомагає в 

освітньому процесі, науковій роботі, функціонуванню їдальні закладу, 

озелененню міста, просуванню екологічної свідомості та громадянської 

відповідальності. Також у 2021 році було представлено сертифіковану ділянку 

«Органік-стандарт» польової сівозміни кафедри землеробства, ґрунтознавства та 

агрохімії. Додано також зеленні, пряні, лікарські культури. 
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Сумський державний 

педагогічний університет імені  

А.С. Макаренка – інноваційний 

заклад з високою корпоративною 

культурою, актуальною освітою та 

наукою і постійним прагненням 

досконалості, який спирається на 

майже столітній освітній досвід і 

просвітницькі традиції.  

Стабільно зростає представництво науковців університету в базах даних Scopus 

та Web of Science. 

Станом на 2021 рік у цій базі даних представлено праці  

104 науковців закладу, які є авторами 144 публікацій. 
У базі даних Web of Science представлено 113 публікації викладачів, які 

процитовано 199 разів. Індекс Гірша університету в Web of Science дорівнює 7. 

Університет має 36 угод про співробітництво із закладами вищої та загальної 

середньої освіти, науковими установами та громадськими організаціями різних 

країн світу.  
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Триває плідна співпраця з Китайською Народною Республікою. У 2020/2021 

навчальному році укладено угоди  

з університетами м. Хечжоу 

автономного району Гуансі-

Чжуан, Північно-Західного 

університету, Сіанської музичної 

консерваторії, Сіанського 

університету наук і технологій, 

Сяньяньського педагогічного 

університету, Шанхайського 

педагогічного університету та університету наук і технологій Шенсі.  

У 2020 році ухвалено Стратегію розвитку університету на  

2020–2030 роки, у якій визначено орієнтири підвищення ефективності діяльності 

Університету як багатопрофільного закладу вищої освіти, освітнього, навчально-

методичного, наукового комплексу. 

У 2020/2021 навчальному році 

Глухівський національний педагогічний 

університет імені Олександра Довженка 

свою діяльність спрямовував на створення 

умов для розвитку й самореалізації 

особистості як громадянина, на 

формування науково-педагогічної 

генерації, яка буде спроможною навчатися 

протягом життя, сформовувати й розвивати цінності громадянського суспільства. 

Пріоритетним напрямом розвитку є міжнародне співробітництво та академічна 

мобільність. Науково-педагогічні працівники у 2020 році брали участь у спільних 

проєктах, викладанні, стажуванні, підвищенні кваліфікації за кордоном.  

Викладачі й студенти факультету філології та історії 5 листопада 2020 року 

організували семінар з міжнародною участю «Навчання без кордонів з Erasmus+», 

присвячений International Erasmus+ Week в Україні за участі Даніеля Бльомерса – 

співробітника Європейської Комісії у Брюселі. 

Протягом 2020/2021 навчального року Університет продовжував наукове 

співробітництво з інститутами та центрами Національної академії педагогічних 

наук України і Національної академії наук України, здійснюючи різнобічну та 

ефективну співпрацю. Важливим напрямом такої кооперації є співпраця з 

науковими установами Національної академії наук України, Національної 

академії правових наук України, Національної академії педагогічних наук 

України, Національної академії аграрних наук України. 

Значну роботу в Університеті здійснено з підготовки та видання наукової 

продукції. Ученими Університету у 2020 році опубліковано 18 наукових робіт у 

виданнях, що індексуються в Scopus та Web of Science (16 прийнято до друку); 

матеріалів конференцій у кількості 321 одиниця. 

Університет сприяє створенню умов для працевлаштування здобувачів вищої 

освіти і випускників та побудови ними успішної професійної кар’єри, проводить 

моніторинг працевлаштування випускників протягом трьох років після закінчення 
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навчання з метою перевірки виконання умов Договору «Про працевлаштування 

випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за напрямами і 

спеціальностями педагогічного профілю». 

Основну функцію в 

цьому напрямі виконує 

Центр допрофесійної освіти, 

працевлаштування та 

додаткових освітніх послуг, 

метою діяльності якого є 

створення сприятливих умов 

для подальшого розвитку 

взаємного співробітництва 

між Університетом, 

випускниками та 

здобувачами вищої освіти, 

вирішення проблем 

працевлаштування 

випускників та студентів. 

У Консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2021 року, що 

базується на показниках національних та міжнародних рейтингів «ТОП – 200 

Україна», «SCOPUS», «Бал ЗНО на контракт», складеному інформаційним 

освітнім ресурсом «Освіта.uа», серед 242 закладів вищої освіти України 

Сумський державний університет посів 10 місце, Сумський національний 

аграрний університет 108 місце, Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка 147-149, Глухівський національний педагогічний 

університет імені Олександра Довженка 236 місце. 

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Всеукраїнською стратегічною сесією «Освіта України – 30. Національний 

технопарк з підвищення якості освіти» визначено 4 базові компоненти 

підвищення якості освіти: упровадження в національний освітній простір 

основних цінностей та компетентнісної освіти; розвиток інтелектуальної еліти 

нації; створення безпечного для життя та здоров’я середовища; трансформація 

системи управління освітою. Реалізація означених компонентів передбачає 

обов’язкове збагачення психологічним та соціально-педагогічним супроводом 

освітнього процесу, який, відповідно до статті 76 Закону України «Про освіту», 

забезпечується практичними психологами та соціальними педагогами. 

За результатами аналізу даних, що надійшли від органів управління освітою, 

в області простежується позитивна тенденція щодо розвитку мережі 

психологічної служби.  
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Кількість спеціалістів психологічної служби в закладах освіти області у 

2020/2021 навчальному році становить 726 осіб (74,5% від їх нормативної 

потреби, загальнодержавний показник – 64%). 

Найвищі показники забезпечення посадами практичних психологів та 

соціальних педагогів мають заклади загальної середньої (84% від нормативної 

потреби) та професійної (професійно-технічної) освіти (73,6%). Заклади 

дошкільної освіти забезпечено на 67,9%, фахової передвищої – на 62%, 

позашкільної – на 28,4%. 

Загальний показник забезпеченості закладів освіти всіх типів і форм 

власності посадами практичних психологів становить 80,6% від нормативної 

потреби (загальнодержавний показник – 72,7%), соціальними педагогами – 

63,6% (загальнодержавний показник – 54,8%).   

У розрізі територіальних громад стовідсоткове забезпечення спеціалістами 

служби мають заклади освіти Вільшанської, Коровинської, Чернеччинської 

сільських, Степанівської селищної, Дружбівської міської територіальних громад. 

Загалом 23 територіальні громади мають вищий за обласний показник 

забезпечення закладів освіти посадами практичних психологів та соціальних 

педагогів. Подібний підхід свідчить про розуміння місцевими органами 

управління освітою, керівниками закладів освіти ролі і місця фахівців 

психологічної служби в розбудові моделі здорової школи як складової 

загальнонаціональної програми 

«Здорова Україна».  

Відповідно до  моделі 

психологічна служба є одним із 

компонентів здорової школи, адже 

сучасний заклад освіти не може 

функціонувати без практичного 

психолога та соціального педагога. 

Уже сьогодні спеціалісти зазначають 

2018/2019
2019/2020

2020/2021

70

72,2

74,5

Забезпечення закладів освіти спеціалістами 

психологічної служби  (у відсотках від потреби)
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поширення таких проявів порушення психологічного благополуччя серед 

учасників освітнього процесу як підвищений рівень тривожності, емоційне 

виснаження, стрес, конфлікти у взаємовідносинах, порушення депресивного 

спектру та агресивності, самоушкоджувальна поведінка та суїцидальні спроби. З 

метою попередження цих проявів практичними психологами, соціальними 

педагогами протягом року проведено системні заходи зі здобувачами освіти за 

усіма напрямками роботи.   

 

Зведені дані щодо роботи працівників психологічної служби  

у 2020/2021  н.р. з дітьми 
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практичні 

психологи 
23375 

52694 8536 78012 3852 28131 5444 42252 7995 96089 

соціальні 

педагоги 
9307 25253 5518 45474 505 4314 2273 21960 5953 57250 

Особливої актуальності зазначені проблеми набувають в умовах пандемії 

COVID-19, яка, за  заявою  ООН, окрім фізичних та економічних має значні 

соціальні та індивідуальні психологічні наслідки. На подолання цих наслідків 

було спрямовано просвітницько-профілактичні заходи щодо підвищення рівня 

стресостійкості в учасників освітнього процесу в офлайн- та онлайн-режимах: 

протягом року проведено понад 4 тисячі таких заходів. Так, у Лебединській 

міській територіальній громаді проведено 753 заходи, Кролевецькій міській – 

657, Сумській міській – 775, Роменській міській – 390, Грунській сільській – 121, 

Новослобідській сільській – 73. 

Перехід на дистанційне навчання зумовив необхідність оволодіння та 

використання в роботі практичними психологами та соціальними педагогами 

інноваційних інформаційно-комунікаційних 

технологій. З метою забезпечення ефективного 

психологічного супроводу освітнього процесу в 

закладах освіти в умовах синхронного та 

асинхронного режимів дистанційного навчання 

було створено обласну творчу групу, до якої 

ввійшли практичні психологи закладів загальної 

середньої  та  професійної (професійно-

технічної) освіти. За результатами роботи 

творчої групи розроблено алгоритм роботи 

спеціаліста щодо створення онлайн-кабінету 

практичного психолога, соціального педагога. 

Досвід роботи обласної творчої групи 
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висвітлено на регіональних вебінарах, 

Всеукраїнському науково-практичному 

семінарі «Освітній простір в умовах 

пандемії: психологічні проблеми та 

рішення» (12 березня  2021 року), 

узагальнено в методичних рекомендаціях 

«Організація психологічного супроводу та 

соціально-педагогічного патронажу в 

умовах дистанційного навчання».  

Упровадження дистанційного навчання актуалізувало проблему 

забезпечення фахівців психологічної служби інформаційно-комунікаційними 

технологіями. За підсумками навчального року власний комп’ютер на робочому 

місці серед практичних психологів мають 65,8%, серед соціальних педагогів – 

68,5%.   

 

 
 

 

Реалізуючи основні напрямки роботи, практичні психологи, соціальні 

педагоги значну увагу приділяли формуванню безпечного освітнього 

середовища, яке є одним із базових компонентів підвищення якості освіти та 

необхідною умовою збереження психічного здоров’я та соціального 

благополуччя учасників освітнього процесу. У 2020/2021 навчальному році у 

68 освітніх закладах області функціонували служби порозуміння, що навчали 

учнів навичкам вирішення конфліктів 

ненасильницьким способом за допомогою 

медіаторів. Шкільними медіаторами 

протягом року проведено 519 «кіл 

примирення» та  160 медіацій, якими було 

охоплено   4 845 осіб.  

На створення дружнього до дитини 

освітнього середовища було спрямовано і 

обласний дистанційний проект «Мій світ 

психології». До участі в проекті 

Мають власний ПК на 

робочому місці у 

закладі освіти

Користуються одним 

ПК з іншими 

педагогами
Взагалі не мають 

доступу до ПК у закладі 

освіти 

65,8

33,8

0,4

68,5

31

0,5

Забезпечення фахівців психологічної служби  

персональним комп’ютером (у відсотках від потреби)

ПП СП
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зареєструвалося 290 старшокласників із 40 сільських, селищних, міських 

територіальних громад, що в півтора рази більше, ніж у попередні роки. 

Зацікавленість проектом, 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, свідомо ставитися до 

збереження власного здоров’я, розвивати психологічну культуру.  

Вирішенню питання формування гармонійно розвиненої, соціально активної 

особистості сприяє і викладання дисциплін соціально-психологічної 

спрямованості. Проте  у 2020/2021 навчальному році факультативні курси було 

введено лише у 22,2% закладів загальної середньої освіти. У закладах освіти      

24 територіальних громад не впроваджувався жоден факультатив, гурток чи 

спецкурс.    

Не може не турбувати і ситуація щодо реалізації програм з попередження 

домашнього насильства та булінгу. Протягом року програми, спрямовані на 

попередження цих соціально-психологічних проблем, упроваджувалися лише в 

64 закладах загальної середньої освіти. І це тоді, коли практичними психологами, 

соціальними педагогами було зареєстровано 2 800 звернень від учасників 

освітнього процесу щодо проявів насильства та цькування в освітньому 

середовищі, ще 796 – щодо домашнього насильства. 

Важливою умовою ефективного 

здійснення психологічного та 

соціально-педагогічного супроводу є 

наявність окремого приміщення у 

практичного психолога та соціального 

педагога. За підсумками навчального 

2020/2021 року в області відмічається 

позитивна тенденція щодо 

забезпечення спеціалістів служби 

окремим кабінетом: серед практичних 

психологів окремий кабінет мають 69% (2020 рік – 62,1%),  серед соціальних 

педагогів – 45,2% (2020 рік – 36,3%). У той же час  третя частина практичних 

психологів та половина соціальних педагогів працюють у суміщених з іншими 

фахівцями кабінетах. Найбільш гострою ця ситуація є в Бездрицькій,  

Боромлянській, Попівській, Річківській, Верхньосироватській, Вільшанській, 

Нижньосироватській, Хмелівській, Юнаківській сільських, Великописарівській, 

Кириківській, Шалигинській селищних, Буринській, Недригайлівській, 

Роменській міських територіальних громадах. 

Успішне вирішення питання створення належних умов праці фахівцям 

служби пов’язано  з подальшою роботою місцевих органів управління освітою 

щодо розвитку психологічної служби, адже більше половини територіальних 

громад мають нижчий за обласний показник забезпеченості закладів дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти посадами практичних психологів та 

соціальних педагогів. Найнижчими ці показники є в Хотінській селищній, 

Юнаківській, Синівській сільських територіальних громадах (23% – 28%  від 

потреби).  



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2020/2021 н.р.  
 

100 
 

У закладах дошкільної освіти  Бездрицької, Березівської, Боромлянської, 

Грунської, Миропільської, Новослобідської, Попівської, Річківської, Синівської, 

Хмелівської, Юнаківської сільських, Бочечківської, Дубов’язівської, 

Есманьської, Кириківської, Свеської, Хотінської, Чупахівської, Ямпільської 

селищних  територіальних громад  не введено жодної посади практичного 

психолога. Це унеможливлює раннє виявлення дітей з особливими освітніми 

потребами, забезпечення своєчасної корекції їх розвитку.  

У закладах загальної середньої освіти Миколаївської, Миропільської 

сільських, Бочечківської селищної територіальних громад відсутні посади 

соціальних педагогів. Хоча саме ця категорія педагогічних працівників надає 

дієву допомогу дітям та їх родинам у вирішенні важливих проблем соціального 

характеру.  

Проблемою залишається дефіцит ставок практичних психологів та 

соціальних педагогів відносно затверджених нормативів чисельності. Особливо 

він відчувається в сільській місцевості.    

 

 
 

Особливої актуальності питання розвитку служби, підвищення якості роботи 

практичних психологів і соціальних педагогів набуває саме у  2021 році, коли вся 

психологічна спільнота відзначає 30-річчя психологічної служби системи освіти 

України. Висвітленню здобутків представників 

регіональної психологічної служби було 

присвячено  челендж #30роківУСПІХ, що 

проходив у рамках Тижня психології. 

Фінальним акордом Тижня став Психологічний 

Форум, де було започатковано «Живу книгу 

психологічної служби Сумщини». Перші 

сторінки книги присвячено людям, які стояли у 

витоків створення психологічної служби 

системи освіти області: Володимиру 

Живодьору, Леоніду Самбуру, Тетяні Верем’юк.  

Практичні психологи Соціальні педагоги

92,6

60,364,8 65,6

Забезпечення спеціалістами служби закладів освіти в 

сільській та міській місцевостях (у відсотках від потреби)

Місто Село

https://www.facebook.com/hashtag/30%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVXjyL8EVK0fYI0CnwgC_LxYKKTu-CkofsHRVfHSAPjvahomgbnG596hMLb7Whv7t75onC3TB81L5KWRj5p1v2bG0pn4njmm3TI_kcqbPpsL1rWMUS1AI7DDU6muNLfbjy11J3l5wqI5SAUNHelWXIk&__tn__=*NK-R
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У рамках Форуму було реалізовано ще одну ініціативу – «Палітра успіху», 

що покликана познайомити з досягненнями кожної з 51 психологічної служби 

області. Своїм досвідом у 2020/2021 навчальному році поділилися спеціалісти 

Сумської, Кролевецької, Конотопської, Роменської, Лебединської міських 

територіальних громад. Творчі надбання колег стали професійним ресурсом для 

психологічної спільноти Сумщини, що сприяє підвищенню ефективності та 

результативності діяльності практичних психологів, соціальних педагогів у 

вирішенні актуальних освітянських завдань. 

  

ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 

Високоякісна освіта – це запорука високорозвиненої країни, а гарантом 

якості освіти є педагог-професіонал. На сьогодні область має потужний кадровий 

потенціал, який дозволяє реалізувати найамбітніші освітянські проекти. 

У 2020/2021 навчальному році в області налічується  20 609 педагогічних 

працівників, у закладах дошкільної освіти працює  4 073 особи (19,8%), загальної 

середньої освіти – 11 289 (54,8%), позашкільної освіти – 922 (4,4%), професійної 

(професійно-технічної) освіти – 1 167 (5,7%), фахової передвищої освіти – 

1 241 (6%), вищої – 1 917 (9,3%). Чоловіки становлять 24,3% від загальної 

кількості працюючих: у закладах дошкільної освіти працює 1% чоловіків, 

закладах загальної середньої освіти – 15%, позашкільної освіти – 20%, 

професійної (професійно-технічної) – 36%, фахової передвищої та вищої – 37%. 

 
Освітній рівень педагогів високий, 18 280 із їх загальної кількості мають 

освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, що становить 88,7%. 

Найбільше  педагогічних  працівників  є в закладах вищої освіти, що налічує 

1 916 осіб (99,9%), у закладах фахової передвищої освіти – 1 194 особи (96,2%), 

у закладах загальної середньої освіти – 10 647 осіб (94,2%), найменше в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти – 717 осіб (60,2%). 

9,3

6

5,7

4,4

54,8

19,8

Вищої освіти

Фахової передвищої освіти

Професійної, професійно-технічної освіти

Позашкільної освіти

Загальної середньої освіти

Заклади дошкільної освіти

Склад педагогічних кадрів закладів освіти (у відсотках)
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Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра мають 4% педагогів  (830 осіб). 

Значна їх кількість (145 осіб) працює в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти (12,3%). Більшість педагогічних працівників у цій сфері працює 

з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста – 243 особи (20,6%), 

загальною середньою освітою – 72 особи (6,9%). 

 
Значна кількість педагогів працює в освіті понад 10 років –  15 200 осіб 

(73,8%). Молодих спеціалістів налічується 1 761 особа, що становить 8,5% від 

загальної кількості, спеціалістів пенсійного віку – 2 582 особи (12,5%). 

Найбільше педагогів пенсійного віку працює в закладах вищої освіти (21,5%), у 

закладах фахової передвищої освіти (24,7%), позашкільної освіти (16,2%), 

найменше (6,8%) у закладах дошкільної освіти.  

Відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.12.2011 № 1473 (зі змінами), щороку проводиться атестація педагогів закладів 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форм власності, навчально-методичних закладів післядипломної освіти, інших 

закладів, у яких є педагогічні працівники. Як правило, щороку атестується в 

середньому їх п’ята частина.  

За результатами атестації освітян області мають кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» 6 166 педагогів (39,6%), «спеціаліст першої 

категорії» – 4 427 (28,4%), «спеціаліст» – 2 510 (16,1%). Значна кількість 

працівників з вищою та першою кваліфікаційною категорією працює в закладах 

фахової передвищої освіти (81,5%), загальної середньої освіти (72,9%), 

професійної (професійно-технічної) освіти (71,5%). 

Щороку оновлюється педагогічний склад закладів загальної середньої 

освіти. Станом на 01.08.2021 налічується 128 вакантних посад. Найбільша 

потреба в учителях початкових класів, математики, фізики, хімії, англійської 

мови, фізичної культури. 

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

своєчасно укладаються договори з керівниками закладів та педагогічними 

працівниками, які досягли пенсійного віку і отримують пенсію. 

88,7

4 6,7 0,6

Якісний склад педагогічних працівників закладів 

освіти (у відсотках)

Спеціаліст, магістр

Бакалавр

Молодший спеціаліст

Загальна середня освіта
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Держава постійно піклується про педагогів. Почесними званнями 

«Заслужений працівник освіти України» та «Заслужений вчитель» відзначено 34 

педагоги закладів загальної середньої освіти. 

Сумською обласною премією імені А.С. Макаренко відзначено 5 

педагогічних працівників: 

у номінації «Діяльність педагогів дошкільних навчальних закладів» 

Слюсар Аллу Станіславівну, завідувача Сумського дошкільного навчального 

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

у номінації «Діяльність педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл» 

Панченко Марину Леонідівну, директора Комунального закладу «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Чернеччинської сільської 

ради Охтирського району Сумської області; 

у номінації «Діяльність педагогічних працівників позашкільних навчальних 

закладів» 

Буднік Олену Сергіївну, керівника зразкової вокальної студії «Перлина» 

Комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької міської ради «Палац 

дітей та юнацтва»; 

у номінації «Діяльність педагогів у галузі фахової передвищої освіти» 

Назаренко Тетяну Володимирівну, викладача соціально-економічних 

дисциплін комунального закладу Сумської обласної ради «Путивльський 

педагогічних фаховий коледж імені С.В. Руднєва»; 

у номінації  «Діяльність педагогів у галузі вищої освіти» 

Козлову Олену Григорівну, завідувача кафедри менеджменту освіти та 

педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка. 

Доплату до посадового окладу від 5% до 50% отримують  258 учителів за 

підготовку переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних учнівських 

олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань. 

Сумська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України 

є найбільшою громадською організацією області. Профспілка впливає на 

питання використання освітньої субвенції, у першу чергу, на оплату праці 

освітян, збільшення видатків на грошову винагороду, престижність праці, оплату 

окремих видів педагогічної діяльності у гранично можливих розмірах. Завдяки 

зверненням профспілки було збільшено посадові оклади тренерів-викладачів 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл від 20 до 70%.  

За зверненням профспілки вдосконалено формулу обрахунку освітньої 

субвенції, де передбачено видатки на групи подовженого дня, поділ класів при 

вивченні окремих предметів, інклюзивне навчання. Профспілка опікується 

питаннями оплати з місцевих бюджетів вартості проїзду педагогів сільської 

місцевості, медичних оглядів педагогів. У період карантину вжито заходів щодо 

збереження заробітної плати працівників у повному обсязі.  

На сьогодні профспілка протистоїть намірам «лібералізації» трудового 

законодавства на позбавлення працівників законодавчо визначених прав у 

відносинах з роботодавцями. 

 



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2020/2021 н.р.  
 

104 
 

 

 УКРАЇНА 30. ЗДОРОВА УКРАЇНА: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІВ 

Діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників: 

 комунікація та співпраця в команді 

 

Модель здорової школи як одна зі складових загальнонаціональної програми 

Президента України «Україна 30. Здорова Україна» передбачає якісну 

професійну підготовку педагогічних кадрів відповідно до вимог нової 

української школи.  

Надавати освітні послуги з метою сприяння професійному зростанню 

педагогів покликані центри професійного розвитку педагогічних працівників 

(далі – центри), діяльність яких унормовано Положенням про центр 

професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 672. 

У Сумській області функціонує 22 центри професійного розвитку 

педагогічних працівників.  

 

Географія розташування центрів професійного розвитку  

педагогічних працівників Сумської області 
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Координацію роботи центрів покладено на комунальний заклад Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (далі – Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти), із яким укладено угоди 

про співпрацю 12 центрами професійного розвитку педагогічних працівників. 

Діяльність центрів організовано в контексті реалізації обласної моделі спільної 

взаємодії.  

 

Географія укладених угод про співпрацю між центрами професійного 

розвитку педагогічних працівників Сумської області та Сумським 

обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 

 

 
 

Сучасною основою для підвищення кваліфікації є розвиток творчості, 

креативності, професійних здібностей і майстерності кожного педагогічного 

працівника.  

Від початку заснування центри стали потужними платформами методичного 

супроводу,  партнерської взаємодії суб’єктів освітньої діяльності.  Про це 

свідчать організовані різноманітні заходи для всіх категорій педагогічних 

працівників, а застосовані форми та засоби навчання сприяють фаховому 

зростанню педагогів. Це проведення круглих столів («Як протидіяти булінгу в 

родині?», «Проблеми адаптації п’ятикласників»),  вебінарів («Знайомимося з 

системою «Єдина школа», «Оцінювання учнів НУШ» «Формувальне 

оцінювання: анкети, онлайн-тести, інтерактивні вправи»), онлайн-засідань 
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методичних об’єднань учителів («Планування роботи методичного об’єднання 

вчителів суспільних дисциплін»); організація онлайн-порадників («Учителю на 

допомогу в організації дистанційного навчання», «Ведення ділової 

документації», «Методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання», 

«Основні аспекти пілотування НУШ у базовій школі»), онлайн-консультацій 

засобами комунікацій у Viber-групах, на онлайн-платформах («Дистанційне 

навчання: виклики, досвід, перспективи», «Цифрові інструменти формувального 

оцінювання»); лайфхаки педагогам щодо створення та ведення власних блогів, 

сайтів.  

Працівники центрів професійного розвитку, педагоги закладів  беруть участь 

у всеукраїнських конференціях, семінарах, форумах, виставках тощо.  

 

 

З метою експрес-інформування працівників центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників щодо реалізації спільних ініціатив Сумським обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти проведено «The announced 

presentation «ЦПР ПП (CPD PW)». Під час заходу анонсовано тематичні події та 

презентовано довідник «Центри професійного розвитку педагогічних 

працівників Сумської області». Працівники центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників Сумської області, начальники відділів (управлінь) 

освіти, керівники установ, організацій, педагогічні працівники закладів освіти 

можуть ознайомитися з аналітико-статистичними даними, що стосуються 

кадрового складу, організаційно-функціональної структури центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників. Видання розміщено на 

інституційному репозитарії Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (http://ir.soippo.edu.ua/). 

Запорукою результативної діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників є надання методичного супроводу Сумським обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти; налагодження міжцентрової 

комунікації та співпраці в команді, створення здорового й продуктивного 

робочого середовища, у якому можливим стає досягнення якнайшвидшого 

позитивного результату в професійному зростанні педагогів. 

http://ir.soippo.edu.ua/
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Компетентнісне зростання педагогічних кадрів  

в умовах гнучкої системи безперервної освіти 

  

Запровадження гнучкої системи безперервної освіти педагогічних та 

науково-педагогічних працівників галузі освіти області, забезпечення 

підвищення кваліфікації, 

перепідготовки і стажування, 

здобуття особами вищої освіти 

відповідного ступеня за обраними 

ними спеціальностями з 

урахуванням Концепції реалізації 

державної політики у сфері 

реформування загальної 

середньої освіти «Нова 

українська школа» є важливим 

завданням освітньої діяльності 

Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти. Ідея компетентнісно орієнтованої освіти набула активного втілення у 

змісті освітніх програм фахових курсів підвищення кваліфікації педагогів та 

курсів за вибором, програм підготовки студентів.  

У 2020/2021 навчальному році в Сумському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти підвищив кваліфікацію 11 451 педагог 

Сумщини за 55 спеціальностями у 511 навчальних групах за різними формами 

підвищення кваліфікації (очною, очно-дистанційною, дистанційною) та видами 

курсів (фаховими, проблемно-тематичними, експрес-курсами, курсами за 

вибором). Відповідно до плану освітньої діяльності Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, з урахуванням карантинних 

обмежень, зусиллями кафедр та навчального відділу інституту забезпечено 

виконання освітніх програм підвищення кваліфікації 7 738 слухачів курсів та 

освітніх програм підготовки 175 студентів магістратури шляхом організації 

освітнього процесу за дистанційною формою навчання на платформах MOODLE 

та Microsoft Office 365 A1 (застосунок MICROSOFT TEAMS). Різноманітність 

пропонованих форм навчання та викладання, оптимальний вибір методів 
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навчання, правильна організація самостійної роботи педагогів, застосування 

таких форм взаємодії як інтерактивне та кооперативне навчання, технічних 

засобів та технологій електронного навчання забезпечили якість застосування 

освітніх технологій, форм взаємодії між викладачами, слухачами і студентами.  

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 2020/2021 навчальному році забезпечено 

підвищення кваліфікації 41 учителя початкової школи, який буде навчати учнів 

1 класів у 2021/2022 навчальному році. Для педагогів, які вже працювали в 

початкових класах за Державним стандартом початкової освіти, було 

запроваджено інтерактивні та сучасні форми підвищення кваліфікації: тренінги, 

вебінари, практикуми з розробки конструкторів занять, майстер-класи. 

 У квітні 2021 року стартувала 

підготовка за Програмою підвищення 

кваліфікації координаторів/тренерів та 

керівників – учасників інноваційного 

освітнього проекту всеукраїнського 

рівня «Нова українська школа: перехід на 

наступний рівень». Розпочали навчання 

17 науково-педагогічних працівників 

інституту, регіональні координатори за 

освітніми галузями,  регіональні тренери 

НУШ з початкової освіти, фахівець із практичної психології, а також керівники 

та заступники керівників з початкової та базової освіти 4 шкіл-учасниць 

інноваційного освітнього проекту з упровадження Державного стандарту базової 

середньої освіти.  

Кафедри та навчальний відділ інституту постійно працюють над 

поповненням арсеналу педагогічних технологій, якими опановували на курсах 

учителі, як процесуальної умови реалізації компетентнісного підходу до 

навчання в закладах освіти.  

Поступове реформування системи 

загальної середньої освіти ставить 

перед педагогічними працівниками нові 

виклики. Відтак, у 2020-2021 

навчальному році серед пріоритетних 

напрямів роботи Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної 

освіти було надання методичної 

допомоги педагогам Сумської області в 

організації дистанційної та змішаної 

форм навчання, підготовка вчителів до переходу на навчання з урахуванням 

засад Концепції «Нова українська школа», підсилення акценту на 
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компетентнісному та інтегрованому підходах під час освітньої діяльності в 

закладі.  

Саме на реалізацію цих напрямів було спрямовано методичний супровід 

діяльності вчителів закладів загальної середньої освіти області.  

У 2020/2021 навчальному році проведено 94 онлайн-заходи, серед яких – 

13 нарад (657 учасників), 41 обласний науково-методичний, науково-

практичний семінар (11 700 учасників); 2 студії (641 учасник), 21 методичний 

порадник (5 767 учасників), 1 дидактико-педагогічний колоквіум 

(140 учасників), 1 кейс-стаді (120 учасників), 2 обласні воркшопи (191 учасник), 

2 обласні методичні етери (343 учасники), 4 засідання обласного LEGO-

практикуму-марафону (36 учасників), 5 обласних шкіл молодого 

вчителя/методиста/управлінця (421 учасник), 2 обласні школи педагогічної 

майстерності (645 учасників). 

З метою вдосконалення професійної майстерності педагогів, стимулювання 

їх до розвитку творчої активності, під супроводом методистів навчально-

методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку 

в Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 

працювали 9 обласних творчих груп учителів, у рамках функціонування яких 

було проведено 15 засідань і долучено 84 педагогічні працівники.  

За напрямом методичного супроводу діяльності педагогів області 

працівниками Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти розроблено та видано 73 друковані матеріали, серед яких 13 друкованих 

праць у вигляді монографій, посібників, збірників, довідників та каталогів, 

5 методичних рекомендацій, 55 статей методичного спрямування. Запропоновані 

розробки здебільшого спрямовано на реалізацію пріоритетних завдань в освіті, а 

саме: упровадження інноваційних підходів до організації освітнього процесу; 

підвищення фахового рівня педагогів; формування компетентного випускника 

нової української школи; інтегрованого навчання. 

З метою надання  оперативної методичної та інформаційної допомоги 

постійно оновлюється рубрика сайту Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти «Сторінка методиста» за напрямами 

діяльності (10 розділів, 26 підрозділів).  
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Результати методичних напрацювань працівники відділу висвітлюють під 

час участі у міжнародних та всеукраїнських заходах. 
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Виявлення та підтримка талановитих педагогічних працівників, поширення 

педагогічного досвіду є завданням конкурсів професійної майстерності вчителів, 

що відбуваються за підтримки Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти.  

 

Так, у 2020/2021 навчальному році в Сумській області відбувся 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2021» у номінаціях: «Керівник закладу 

освіти», «Українська мова та література», «Трудове навчання», «Математика», 

який у першому (зональному) турі об’єднав 177 учителів закладів загальної 

середньої освіти  області та 37 у другому (регіональному) турі конкурсу.  
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Перемогу здобули: 

у номінації «Керівник закладу освіти» –  Цюпка Вікторія Олегівна, директор 

Воронівської гімназії Білопільської міської ради; 

у номінації «Українська мова та література» – Плужник Юлія Вікторівна, 

учитель української мови та літератури Комунальної установи Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.Стрельченка м. Суми; 

у номінації «Математика» – Кулик Вікторія Андріївна, учитель математики 

Роменської      спеціалізованої    загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів   № 1 

ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради; 

у номінації «Трудове навчання» – Дідусенко Надія Вікторівна, учитель 

трудового навчання Білопільського навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Білопільської міської ради. 
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Здійснення освітньої діяльності на високому фаховому рівні – провідне 

завдання кафедр Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти: педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту; теорії і методики змісту 

освіти; соціально-гуманітарної освіти; психології; освітніх та інформаційних 

технологій. Загальна кількість штатних науково-педагогічних працівників 

кафедр становить 63 особи, серед яких – 4 доктори наук, 32 кандидати наук. При 

кафедрах функціонують 6 лабораторій: історико-краєзнавчих досліджень; 

здоров’яспрямованої освіти; інклюзивного та інтегрованого навчання; проблем 

медіаосвіти та медіаграмотності; «STEM-освіти»; організації роботи опорних 

шкіл.  

Методичні напрями діяльності інституту забезпечують 43 методисти 

навчально-методичних відділів.  

З метою сприяння розбудові в Україні системи медіаосвіти, заради 

забезпечення ефективної взаємодії особистості із сучасною системою 

медіа,  забезпечення медіаосвіти у вищій школі при перепідготовці та 

підвищенні кваліфікацій фахівців педагогічного профілю на базі Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2016 році  створено 

науково-дослідну лабораторію з проблем медіаосвіти та медіаграмотності.  

На    виконання    наказу Міністерства освіти і науки України від 18.08.2017 

№ 1199, з метою експериментальної перевірки результативності і стандартизації 

вітчизняної соціально-психологічної моделі інтенсивного масового 

впровадження наскрізної медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику, 

підвищення рівня медіакомпетентності педагогів і студентів педагогічного і 

психологічного профілю, у 2017 році стартував всеукраїнський 

експеримент «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі 

масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику».  

У Сумській області учасниками експерименту визначено 9 закладів загальної 

середньої освіти. Заклади освіти інтегрують медіаосвіту під час уроків та 

освітніх заходів, залучаючи  всіх  учасників освітнього процесу.   Упровадження 

медіаосвіти відбувається в різних формах, унаслідок чого підтримуються та 

розвиваються різні аспекти медіаосвіти – від психологічного (критичне 
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мислення) до суто практичного – створення медіапродуктів. Учні разом з 

педагогами закладів-учасників беруть участь у створенні шкільної газети, 

публікації інформаційних, фото-, відеоматеріалів на сайті свого освітнього 

закладу, створенні медіапродуктів для навчальних предметів, колективному 

перегляді та обговоренні фільмів, реалізують медіапроекти.  

Заклади використовують години варіативного компоненту для проведення 

факультативних курсів «Я – у медіапросторі» (5-6 кл.), «Основи 

медіаграмотності» (8 кл.), «Книжка у світі медіа» (6-7 кл.), «Медіаосвіта й 

медіаграмотність» (6-8 кл.).  

 

 
 

За підтримки лабораторії з проблем медіаосвіти та медіаграмотності, з метою 

координації експерименту та обміну досвідом проведено засідання обласних 

«круглих столів»:  «Медіакомпетентність педагога: теорія і практика», 

«Наскрізне впровадження медіаосвіти в освітній процес закладів освіти». 

Учасниками експерименту видано збірки узагальненого досвіду. Медіаосвіта 

у   закладах  освіти  Сумської  області: збірка узагальненого досвіду / упоряд. 

В.В. Лобода, Л.Г. Петрова. – Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2019. – 90 с.  У збірці 

узагальнено досвід та представлено моделі впровадження медіаосвіти в 

закладах-учасниках всеукраїнського експерименту з теми «Стандартизація 

наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти 

у вітчизняну педагогічну практику»;  

Інтеграція медіаосвіти в освітній процес: збірник матеріалів дослідно-

експериментальної роботи регіонального рівня; за заг. редакцією 

О.О. Подліняєвої – Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2020. – 402 с. У збірнику матеріалів 

дослідно-експериментальної роботи узагальнено досвід упровадження 

медіаосвіти в закладах освіти Сумської області, який висвітлює шляхи 

формування та розвитку інфо-медійної грамотності під час організації освітнього 

процесу.  

На виконання наказу Департаменту освіти і науки від 19.03.2020  

№ 206-ОД «Про проведення регіонального інноваційного освітнього проєкту 
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«Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в освітній процес закладів 

дошкільної освіти» зазначений проект стартував у 16 закладах дошкільної 

освіти.  

З метою координації проекту та обміну досвідом проведено 2 семінари-

практикуми «Упровадження медіаосвіти в освітній процес закладів дошкільної 

освіти».  

Творчими групами, створеними в закладах дошкільної освіти, розроблено 

моделі впровадження медіаосвіти. Сплановано роботу за трьома напрямами: з 

батьками, з педагогами, з дітьми. Педагоги підвищують рівень 

медіакомпетентності під час засідань  педагогічних рад, майстер-класів, 

семінарів-практикумів, працюють над створенням і поповненням медіатеки та 

картотеки дидактичних медіаігор, проводять просвітницьку, консультативну 

роботу з батьками з питань медіаграмотності.  

 

З метою розвитку критичного мислення молоді та формування вмінь 

орієнтуватися в сучасній інформаційній екосистемі та протистояти шкідливим 

впливам  інфо-медійної грамотності в шкільну програму, безпосередньо в 

навчальні матеріали уроків, 27 закладів загальної середньої освіти активно 

приєдналися до проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який 

реалізується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за 

підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством 

освіти і науки України та Академією Української преси.   

Медіаграмотність як важливий показник професійної підготовки педагога 

формується під час проходження педагогами курсів підвищення кваліфікації, а 

саме: 
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спецкурсу «Інформаційні та телекомунікаційні технології навчання», який 

включено в навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації всіх 

спеціальностей (окрім специфічних);  

курсів за вибором «Медіаграмотність учасників освітнього процесу», 

«Інтеграція інфо-медійної грамотності в шкільні предмети», «Стандартизація 

наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти 

у вітчизняну педагогічну практику»;  

курсів за вибором «Інтеграція інфо-медійної грамотності в умовах реалізації 

нового державного стандарту базової середньої освіти», «Інфо-медійна 

грамотність: робота із цифровим контекстом в умовах дистанційного навчання 

(у рамках проекту «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі 

масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику»), 

«Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (у рамках реалізації та 

популяризації Проекту в закладах освіти).  

Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 

організовано та проведено конкурс робіт з інтеграції медіа в освітній процес у 

рамках щорічної онлайн-науково-освітньої виставки «Інноваційні стратегії 

інформатизації освіти» з теми Інфо-медійна грамотність учасників освітнього 

процесу» (https://bit.ly/3iG2JMi)». 

Для швидкого інформування педагогів щодо впровадження медіаосвіти в 

області та в Україні були створено сайт «Медіаосвітній простір Сумщини» 

https://sites.google.com/site/mediaosvitasoippo та спільноту у Facebook 

https://www.facebook.com/groups/269269513565158.  

 

Організація та проведення моніторингових досліджень 

Пілотний етап міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022 

 

Перебудова системи освіти зумовлює необхідність модернізації змісту і 

структури діяльності всіх  закладів освіти. Якісна освіта розглядається сьогодні 

як один з індикаторів високої якості життя, інструмент соціальної та культурної 

злагоди й економічного зростання. Єдина можливість забезпечити реалізацію 

цього завдання – це отримання вичерпного знання про стан освіти, тобто 

інформації – повної, об’єктивної, точної. Одним із основних шляхів отримання 

такої інформації є організація та проведення моніторингових досліджень. Адже 

моніторинг є спеціальною системою тривалого спостереження, котра дозволяє 

об’єктивно оцінювати якість освіти та глибше зрозуміти причини сучасних 

недоліків практичного застосування цієї системи й на підставі цього 

прогнозувати основні тенденції та динаміку розвитку освітньої галузі. 

https://bit.ly/3iG2JMi
https://sites.google.com/site/mediaosvitasoippo
https://www.facebook.com/groups/269269513565158
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Вагомий внесок у розвиток освітньої галузі має участь України у 

міжнародному дослідженні PISA.  

PISA – програма міжнародного оцінювання учнів (Programme for 

International Student Assessment), створена за ініціативою Організації 

економічного співробітництва й розвитку. 

У 2018 році Україна вперше стала учасницею міжнародного дослідження, 

спрямованого на з’ясування освітнього рівня 15-річних підлітків. PISA вивчає не 

лише рівень засвоєння інформації, отриманої на уроках, а й уміння 

використовувати її в реальному житті. Важливо, що дослідження виявляє, окрім 

старанності учнів, ще й уважність і професійність учителів. За результатами 

можна дослідити фактори, що впливають на формування компетентностей в 

учнів.  

У 2021 році Сумська область взяла участь у пілотному етапі міжнародного 

дослідження якості освіти PISA-2022. 

Для дослідження ОЕСР сформувала репрезентативну випадкову вибірку, яка 

правильно відображає загальний розподіл учнів за типами закладів освіти, їхнім 

розташуванням, класом (курсом) навчання, статтю.  

До вибірки учасників пілотного етапу PISA-2022 від Сумської області 

увійшов Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного 

аграрного університету.  

Пілотний етап дослідження, який проведено в комп’ютерному форматі 

тестування, дозволить провести більш змістовні дослідження результатів, 

використати напрацювання поточного циклу дослідження в наступних роках, 

вивчити тренди в освітній системі країни. Участь України в дослідженні стане 

поштовхом для запровадження цільових програм з підвищення комп’ютерної 

грамотності учасників освітнього процесу. 
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Загальнодержавний зовнішній моніторинг якості початкової освіти 

«Стан сформованості читацької та математичної компетентності 

випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти» 

  

 Мета дослідження: одержання об’єктивної інформації про рівень 

сформованості у випускників початкової школи читацької та математичної 

компетентностей, а також дослідження 

чинників, що потенційно можуть 

впливати на успішність українських 

молодших школярів. 

Комп’ютерним випадковим 

відбором з усієї сукупності учнів 

четвертих класів закладів освіти по 

Україні (комп’ютерна система 

врахувала тип населеного пункту, тип 

закладу освіти, кількість учнів у закладі освіти, стать) було обрано шість закладів 

загальної середньої освіти Сумської області (Ворожбянська гімназія № 4 

Ворожбянської міської ради Сумської області, Глухівський навчально-виховний 

комплекс: дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня № 

5 Глухівської міської ради, Дубов’язівський навчально-виховний комплекс 

«спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Дубов’язівської селищної ради Конотопського району, Лебединський заклад 

загальної середньої освіти I-III ступенів № 7 Лебединської міської ради, 

Михайлівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Лебединської 

міської ради, Славгородська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Краснопільської районної ради). 

У закладах освіти було визначено кількість класів (по області – 7), учасників 

(по області – 132 учні) та повна тривалість самого дослідження в закладі 

(протягом 3-х уроків), а також предметні галузі (читання та/або математика). Із 

132 учнів 4-х класів у дослідженні взяли участь 124, що становить 94%. 

Інформацію, отриману за підсумками дослідження, буде використано в 

наступних циклах для порівняльного аналізу показників, визначення тенденцій і 

змін, що будуть мати місце в результаті запровадження затвердженого 

Державного стандарту базової середньої освіти та програм, укладених на його 

основі. 

Оскільки метою дослідження було оцінити ефективність впровадження 

реформи «Нова українська школа» у частині формування наскрізних умінь в 

учнів початкових класів, а також в частині сприйняття її учасниками освітнього 

процесу, педагогам необхідно звернути увагу на такі складові як навчання та 

професійний розвиток, методика викладання та навчально-методичне 

забезпечення, система оцінювання навчальних досягнень учнів, наскрізні 

уміння, освіта в галузі здоров’я та безпеки. 
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Реалізація обласного пілотного проекту «Зручне навчання» 

 

 

 

Обласний пілотний проект «Зручне навчання» спрямовано на забезпечення 

сприятливих умов для навчання учнів у синхронному та асинхронному режимах; 

формування єдиного електронного простору закладів освіти Сумської області – 

учасників проєкту; створення інформаційного банку з можливістю використання 

його даних на рівні закладу освіти та для спільного доступу учасникам проекту. 

Освітній проект «Зручне навчання» ініційовано Департаментом освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації. Відповідно до  завдань, 

визначених наказом Департаменту освіти і науки від 02.12.2020 № 494-ОД «Про 

проведення обласного пілотного проекту «Зручне навчання», у кожному закладі 

освіти, що виступив учасником пілотного проекту: 

сформовано єдине інформаційне середовище; 

створено та апробовано педагогами упорядковане або власно розроблене 

дидактичне забезпечення для реалізації дистанційного навчання; 
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організовано апробацію створеного інформаційного середовища; 

здійснено коригування проміжних результатів; 

визначено блок матеріалів для розміщення у відкритий спільний доступ 

учасників проекту. 

 
 

У реалізації обласного пілотного проекту «Зручне навчання» активними 

учасниками визначено Лебединський заклад загальної середньої освіти № 5 

Лебединської міської ради (керівник закладу освіти Нездоймишапка Т.М.), 

Охтирська загальноосвітня школа імені Б.Д. Антоненка-Давидовича Охтирської 

міської ради (керівник закладу освіти Шейко Н.В.), Комунальна установа 

Сумська спеціалізована школа № 7 імені Максима Савченка Сумської міської 

ради (керівник закладу освіти Деменко О.М.), Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради Сумської області» 

(керівник закладу освіти Мороз Ю.М.).  

Функцію організаційного, інформаційного та матеріально-технічного 

забезпечення діяльності педагогів виконували керівники закладів освіти та їх 

заступники (усього – 15 осіб). До практичної реалізації освітнього проекту 

долучилися 142 вчителі-предметники.  

Координував дії учасників освітнього проекту «Зручне навчання», 

забезпечував його належний науково-методичний супровід Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти.  
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З метою надання практичної допомоги педагогам Сумської області в 

організації діяльності закладів освіти у форматі дистанційної взаємодії між 

учасниками освітнього процесу Сумським обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти розроблено та розміщено у відкритий доступ методичні 

рекомендації «Дистанційний формат взаємодії суб’єктів освітньої діяльності».  У 

добірці подано інформацію щодо особливостей організації діяльності закладів 

освіти у форматі дистанційної взаємодії між учасниками освітнього процесу. 

Матеріали містять поради, посилання на інтернет-ресурси, приклади змістового 

моделювання.  

 

 
 

За участі методистів організовано консультативну онлайн-підтримку 

вчителів-предметників з питань оволодіння особливостями використання 

технології критичного мислення та інновацій в дистанційному форматі, 

формування предметних компетентностей;  щодо проведення для учнів 

позанавчальних виховних заходів у режимі онлайн, а також проведення 

публічних заходів у ЗМІ, мережах для батьківської громади. 

 

 
 

У Департаменті освіти і  науки Сумської  обласної державної адміністрації 

30 березня 2021 року за участі засобів масової інформації, відбулася презентація 

підсумків реалізації обласного пілотного проекту «Зручне навчання», що 

стартував у закладах освіти Сумської області в листопаді  

2020 року. На нараді з підбиття підсумків презентовано результати спільної 

https://cutt.ly/px0g85H
https://cutt.ly/px0g85H
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роботи методистів Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти  та педагогів закладів освіти – учасників освітнього проекту. 

 

 
 

Реалізація пілотного проекту «Зручне навчання» завершується. 

Навчальні контенти закладів освіти – учасників пілотного проекту – наповнено 

29 274 вкладеннями. Серед матеріалів розміщено: інструктивних  карток – 

12 996, у тому числі інструктивних карток у вигляді презентацій ; презентацій до 

уроків – 5 697; відео-, аудіо матеріалів – 4 792; інформаційно-інтелектуальних, 

допоміжних матеріалів до уроків – 3 215. Розроблено практичних занять – 680; 

зразків контрольних робіт –  45;   самостійних робіт – 75; тестів – 1 020. 

Запропоновано учасникам освітнього процесу вправи для проведення 

фізкультхвилинок (25), гімнастики для очей (8). У кожному закладі освіти 

створено й постійно поповнювалися тематичні папки з виховної роботи, з 

надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу. 

Відповідно до умов реалізації ІІІ етапу  освітнього проекту, у кожному 

закладі визначено блок матеріалів для розміщення у відкритий спільний доступ 

учасникам проекту. Із цією метою методистами навчально-методичного відділу 

координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти здійснено ретельний аналіз якості 

навчальних  матеріалів контенту за предметами й надано пропозиції щодо 

розміщення окремих тем, розділів у відкритий спільний доступ.  

 Усього для розміщення у відкритий спільний доступ закладами освіти 

запропоновано 402 матеріали.  
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РУХОВА АКТИВНІСТЬ – СКЛАДОВА 

 ЗДОРОВОГО ШКІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Ведення здорового способу життя – це одна із компетенцій Нової української 

школи. 

Пріоритетом для Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації, органів управління освітою територіальних громад є залучення 

учнівської молоді до рухової активності. Упровадження новітніх методів та 

засобів фізичної культури під час пандемії були основними напрямками в їх 

діяльності. 

У зв’язку з перебуванням Сумської області до 07 травня 2021 року у 

«червоній» зоні, запровадженням карантинних заходів на всій території області  

проведення різноманітних заходів, 

челенджей серед учнівської і 

студентської молоді стало головним 

чинником активізації спортивно-

масової роботи безпосередньо в 

закладах освіти. Заклади освіти, 

дитячо-юнацькі спортивні школи 

застосовували нові форми 

самореалізації дітей, їх фізичної 

активності в ситуації, що склалася. 

Набули популярності онлайн-заходи. 

 «Мій друг – активний рух!» 

обласний онлайн-захід серед учнів 

закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти. У 

заході взяли участь 539 учасників. Найбільш активними була шкільна молодь 

Березівської, Попівської та Андріяшівської сільських, Охтирської, Дружбівської 

та Лебединської міських територіальних громад.  

«Я зможу!» –  обласний онлайн-захід серед учнів закладів інституційного 

догляду та виховання дітей Сумської області. До заходу долучилися 80 учасників 

з 8 закладів освіти. Найкращі відеопрезентації продемонстрували комунальні 

заклади Сумської обласної ради: Глинська спеціальна школа, Штепівський 

навчально-реабілітаційний центр та Косівщинська спеціальна школа. 

Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед учнів «Рух  ̶  це 

здорово!» організовано та проведено 08 червня 2021 року. За його програмою 

було передбачено руханку, змагання зі спортивного орієнтування, дартсу та 

крос-фіту,  показові виступи народного хореографічного колективу «Живчик». 

У заході в м. Суми взяло участь 244 учні із 21 закладу загальної середньої та 

професійної (професійно-технічної) освіти області. Всеукраїнський 

фізкультурно-оздоровчий захід  відбувався одночасно в усіх регіонах України та 

обʼєднав за допомогою телемосту всю країну. 
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Справжнім випробуванням для спортивної спільноти й учнівського спорту 

став 2020/2021 навчальний рік. Незважаючи на світову пандемію і карантин, за 

звітний період учнівській молоді Сумщини вдалося взяти участь у 

всеукраїнських заходах та показати високі результати. 

На навчально-спортивній базі «Тисовець» Львівської області 16-20 березня 

2021 року пройшла ІІІ зимова Гімназіада України з лижих гонок. У командному 

заліку перемогла Сумська область. 

 

                   
 

Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України, Українською федерацією учнівського спорту з 05 квітня до 03 липня     

2021 року проводилася ІІІ літня Гімназіада України. Сумську область у                    

13 видах спорту з 16-ти за програмою Гімназіади України представляли                   

179 учнів закладів загальної середньої освіти.  
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Результати виступів збірних команд школярів Сумської області 

у ІІІ літній Гімназіаді України у 2021 році 

 

№ 

з/п 

Вид 

програми 

Тренер-

представник 

Учас-

ників 

Завойовано 

медалей 
Зайняте 

місце 

І  ІІ  ІІІ   

1 Спортивна аеробіка Дубинська О.Я. 16 4 4 1 І 

2 Легка атлетика Торяник О.В. 26 2 3 2 ІІ 

3 
Боротьба греко-

римська 
Роскошний О.М. 16 5 1 4 ІІ 

4 Дзюдо Філатов О.О. 20 1 1 2 ІІІ 

5 Стрільба з лука Щербата К.В. 4 - - 1 IV 

6 Тхеквондо (ВТФ) Хоменко О.С. 16 4 2 3 V  

7 Настільний теніс Лущик А.М. 4 - - - VI 

8 Шахи Синіцина А.В. 4 - - - VII 

9 Плавання Гончаренко Д.О. 20 - 1 1 VIII 

10 Футбол (юнаки) Шуренков А.І. 18 - - - IV 

11 Футбол (дівчата) зона Гученко В.А. 10 - - - IV 

12 Бокс Левченко Г.Ф. 6 1 - 1 IX 

13 Боротьба вільна Карпов О.Є. 19 - 2 1 XIII 

Усього: 179 17 14 16  

 

В особистому заліку 64 учні області стали переможцями та призерами 

Гімназіади.  

 

Результати особистих виступів  школярів Сумської області 

у ІІІ літній Гімназіаді України у 2021 році 

 
№ 

з/п 

Район К-ть 

учасників  

К-ть призерів %  учнів, що стали 

призерами 

1 Сумський 123 43 35 % 

2 Конотопський  18 8 44 % 

3 Роменський 20 7 37 % 

4 Охтирський  11 4 36 % 

5 Шосткинський  7 2 28 % 

Усього: 179 64 36% 

 

Успішні результати збірних команд області з видів спорту: спортивна 

аеробіка – 1 місце; легка атлетика, боротьба греко-римська – 2 місце; дзюдо – 3 

місце. За підсумками Гімназіади школярі Сумської області вибороли 17 золотих, 

14 срібних та 16 бронзових медалей та вперше стали першими в 

загальнокомандному заліку серед областей ІІІ групи. 

З 26 до 29 травня 2021 року в м. Київ відбувся фінал ІІІ Всеукраїнського 

фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів «Cool Games», присвячений 

святкуванню 30-річчя незалежності України. Почесне ІІ місце вибороли команди 

Сумської області ІІ вікового дивізіону (2007-2009 р.н.) у складі Ніконової 

Анастасії, Гордієнка Івана, Смирнової Анастасії, Прядка Михайла, Мережко 
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Кіри, Белосветова Івана – учнів Свеської спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів 

№ 2 «ліцей» Свеської селищної ради Сумської області та тренера Негрія Миколи 

Григоровича і ІІІ вікового дивізіону (2003-2006 р.н.) в складі Малиш Анастасії, 

Велеся Олександра, Сердюк Маргарити, Авраменка Владислава, Вороніної 

Вікторії, Зінченка Олексія – учнів опорного закладу «Кролевецький ліцей № 3» 

Кролевецької міської ради Сумської області та тренера Анатолія Скиби. 

 

 
 

Протягом 2020/2021 навчального року, виступаючи на змаганнях 

міжнародного рівня,  серед учнівської та студентської молоді найбільш 

успішними були такі спортсмени:  

Литвин Анастасія, студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка, яка посіла II місце в програмі аеро-степ на  

Чемпіонаті Світу зі спортивної аеробіки серед юнаків та дорослих (Азербайджан, 

м. Баку, 21-29 травня 2021 року),  

Овчинніков Артем, студент Сумського державного університету, виборов 

бронзову медаль у І етапі Кубку Європи зі стрільби з лука серед юніорів та 

кадетів (Словенія, 17-22 травня 2021 року),  

Коваль Дар’я, учениця Комунальної 

установи Сумська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 1 імені В.Стрельченка, 

м. Суми, здобула перемогу у складі 

команди кадеток-дівчат над лідером 

кваліфікації – збірною командою 

Франції (Словенія, 17-22 травня 2021 

року). 
 



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2020/2021 н.р.  
 

127 
 

Пріоритетом у роботі дитячо-юнацьких спортивних шкіл у 2020/2021 

навчальному році було залучення до систематичних занять фізичною культурою 

і спортом школярів, підготовка й участь учнів у складі збірних команд області у 

всеукраїнських змаганнях, удосконалення системи  підготовки  спортивних 

резервів, подальший розвиток інфраструктури різних видів спорту.  

Органами управління освітою в 

місцевих бюджетах було передбачено 

кошти для забезпечення навчально-

тренувальної роботи. Кращий показник 

у територіальних громадах Сумського 

району, що становить 6,3% від 

загального фінансування, найнижчий 

показник – у територіальних громадах 

Роменського району – 2%. 

В області працювали 23 комплексні 

дитячо-юнацькі спортивні школи. Фізичною культурою і спортом у 754 групах 

займалося 8 778 учнів, що порівняно з минулим роком на 21 групу та 196 учнів 

більше. У групах початкової підготовки – 4 629 учнів (52,7%); попередньої 

базової підготовки – 3 965 учнів (45,1%), спеціалізованої базової підготовки – 

181 учень (1,5%). У групах підготовки 

до вищих спортивних досягнень 

займаються 3 учні (0,03%). Аналіз 

співвідношення контингенту свідчить 

про зростання відсотка учнів, які 

займаються в групах початкової та 

попередньої базових підготовок. 

Найвищий показник залучення до занять 

фізичною культурою і спортом у 

позаурочний час – у закладах загальної 

середньої освіти Шосткинського району 

(12,8%), найменший – Сумського 

району (6%). 

Протягом 2020/2021 навчального 

року, виступаючи на змаганнях 

всеукраїнського рівня,  159 вихованців 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

вибороли 108 золотих, 92 срібні, 53 

бронзові медалі. Переможцями 

чемпіонатів України з легкої атлетики є 

Демченко Ярослав, Стаднік Катерина, 

Швець Євген, Маслюк Нікіта, Погорілко Олександр (Сумська обласна дитячо-

юнацька спортивна школа), Авраменко Валентина (Білопільська дитячо-

юнацька спортивна школа ім. Юрія Білонога), Романов Максим, Менший 

Дмитро (дитячо-юнацька спортивна школа м. Охтирка), Мельник Анна (дитячо-

юнацька спортивна школа м. Ромни); зі стрибків на батуті – Буринська Софія, 
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Денисова Діана, Бузирьова Ірина (комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 

«Барса» м. Шостка); зі спортивної акробатики – Скупська Богдана, Шаповал 

Анна, Пархоменко Дар’я, Дорош Поліна, Фоміна Владислава  (комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 2 м. Суми); зі спортивного орієнтування – 

Арбузов Владислав, Арбузова Вероніка, Бовкун Ольга; зі спортивної аеробіки – 

Галайда Станіслав (комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 м. Суми); 

із дзюдо – Охріменко Анна  (дитячо-юнацька спортивна школа м. Ромни); з 

боротьби греко-римської – Гегель Олександр, Цибулько Олександр 

(Конотопська дитячо-юнацька спортивна школа Михайла Маміашвілі); з 

панкратіону – Шкрябан Кароліна (Тростянецька дитячо-юнацька спортивна 

школа).   

Успішно виступали на всеукраїнських змаганнях представники зимових  

видів спорту. Неодноразово чемпіонами України з лижних гонок ставали Пуцко 

Поліна, Савоченко Марія, Безпалий Михайло (Конотопська дитячо-юнацька 

спортивна школа Михайла Маміашвілі), Коструба Ян, Орлик Андрій, Рубльова 

Дар’я, з ковзанярського спорту – Леонтенко Ростислав, Богун Назар, 

Маньковська Дар’я (комплексна  дитячо-юнацька спортивна школа «Барса»                 

м. Шостка). Серед ігрових видів спорту команди дівчат Сумської обласної 

дитячо-юнацької спортивної школи  вибороли  два других і два третіх  місця  у 

змаганнях чемпіонату України з волейболу пляжного. Команди юнаків 

комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Барса» м. Шостка вибороли 

друге та третє місця в змаганнях чемпіонату України з хокею на траві в різних 

вікових категоріях.  

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 26 лютого 2021 року 

проводився  огляд-конкурс серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл області. За 

підсумками роботи у 2020 році переможцями у своїх групах стали комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа «Барса» м. Шостка, Білопільська дитячо-

юнацька спортивна школа ім. Ю.Білонога та визначено кращих спортсменів і 

тренерів.  

 

 

Підсумки огляду-конкурсу  

серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл області за 2020 рік 

 

№ з/п ДЮСШ Усього очок Зайняте місце 

І група 
1 КДЮСШ «Барса» м. Шостка 7074 1 

2 Сумська обласна ДЮСШ 4504 2 

3 КДЮСШ № 1 м. Суми 1579 3 

4 КДЮСШ М.Маміашвілі м. Конотоп 1062 4 

5 ДЮСШ м. Ромни 740 5 

6 ДЮСШ м. Охтирка 522 6 

7 КДЮСШ № 2 м. Суми 481 7 
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8 ДЮСШ м. Глухів 95 8 

9 ДЮСШ м. Лебедин 36 9 

10 Сумська обласна ДЮСШ «Футбольний 

центр «Барса»  

0 - 

ІІ група 
1 Білопільська ДЮСШ ім. Ю.Білонога  270 1 

2 Тростянецька ДЮСШ «Барса» 221 2 

3 Ямпільська ДЮСШ 103 3 

4 Кролевецька ДЮСШ «Олімп» 54 4 

5 Великописарівська ДЮСШ 34 5 

6 Недригайлівська ДЮСШ 28 6 

7 Краснопільська ДЮСШ 20 7 

8 Середино-Будська ДЮСШ 15 8 

9 Дружбівська ДЮСШ 0 - 

10 Липоводолинська ДЮСШ 0 - 

11 Миколаївська ДЮСШ 0 - 

12 Путивльська ДЮСШ 0 - 

13 Чернеччинська ДЮСШ 0 - 

 

З метою створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і 

спортом у 2020 році в рамках програми Президента України «Велике 

будівництво» було розпочато реалізацію 5 спортивних об’єктів у закладах 

загальної середньої освіти Сумської області. 

У листопаді 2020 року було завершено реалізацію проекту «Капітальний 

ремонт спортивного стадіону комунальної установи «Шосткинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11» Шосткинської міської ради Сумської 

області» кошторисною вартістю 9 627,144 тис. гривень. 

Завершується реалізація трьох проектів: «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» 

кошторисною вартістю 5 124,94 тис. гривень, «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 в с. Попівка Конотопського району Сумської області» 

кошторисною вартістю 8 960,122 тис. гривень та «Реконструкція стадіону 

Стецьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів  Сумської  районної  ради  Сумської області 

вул. Шкільна, 5,  с. Стецьківка,  Сумського     району»    кошторисною  вартістю 

6 273,785 тис. гривень. 

Продовжується робота з реалізації проекту «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» кошторисною вартістю 

6 040,192 тис. гривень. Роботу буде завершено до кінця 2021 року. 
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Головним чинником діяльності органів управління освітою територіальних 

громад на 2021/2022 навчальний рік повинно стати впровадження Рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України щодо стратегічного розвитку фізичного 

виховання та спортивної підготовки серед учнівської молоді, проведення уроків 

з фізичної культури з використанням інноваційних підходів і варіативних 

модулів («Сооl Cames», «Challenge Fest», «Сооl Race»), створення та 

забезпечення роботи в закладах освіти гуртків, секцій та спортивних клубів, 

забезпечення підготовки та участі учнів у спортивно-масових заходах місцевого 

та обласного рівнів. 

 
 

БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Одним з пріоритетних завдань закладів освіти є створення безпечного 

середовища під час проведення освітнього процесу.  

Безпечне освітнє середовище забезпечує наявність безпечних умов навчання 

та праці, комфортну міжособистісну взаємодію, сприяє емоційному 

благополуччю учнів, педагогів та батьків. 

Заклади освіти у своїй діяльності керуються нормативно-правовою базою з 

питань протипожежної безпеки (Кодекс цивільного захисту України; Правила 

пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ 

України від 30.12.2014 № 1417; Правила пожежної безпеки для навчальних 

закладів та установ системи освіти України, затверджені наказом Міністерства 

освіти і науки України від 15.08.2016 № 974; постанова Кабінету Міністрів 

України від 26 червня 2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення 

навчання діям у надзвичайних ситуаціях»), забезпечують дотримання всіх вимог.  

На виконання зазначених документів ужито відповідних заходів. У закладах 

освіти Сумської області здійснено перевірку стану пожежної безпеки 

навчальних, підсобних та інших приміщень, освітлювальної електромережі та 

електроустаткування; наявності та справності первинних засобів пожежогасіння, 

стану евакуаційних шляхів та системи оповіщення на випадок надзвичайних 

ситуацій; здійснено вимірювання контурів заземлення. 

Наказами керівників закладів освіти призначено відповідальних осіб за 

пожежну безпеку, визначено їх посадові обов’язки. 

Посадові особи, відповідно до встановлених термінів, пройшли навчання та 

перевірку знань з питань пожежної безпеки. У закладах освіти відпрацьовано дії 

персоналу та дітей у разі виникнення надзвичайних ситуацій; оновлено куточки 

з пожежної безпеки; своєчасно проведено інструктажі з протипожежної безпеки 

з відповідним записом у журналі реєстрації інструктажів; заміри заземлення 

електроустановок та ізоляції проводів електромереж відповідно до правил їх 

улаштування. Забезпечується  проведення планово-попереджувальних ремонтів 

та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та 

навчального обладнання. 

Розроблено проектно-кошторисну документацію на встановлення 

протипожежної сигналізації в Бездрицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, 
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Токарівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Бездрицькому дошкільному 

навчальному закладі (ясла-садок) «Веселка», Токарівському дошкільному 

навчальному закладі (ясла-садок) «Росинка» Бездрицької сільської ради 

Сумського району. 

У  закладах дошкільної та загальної середньої освіти Сумського району 

проведено електротехнічні вимірювання опору ізоляції електромережі, 

заземлення; діагностику та перезарядку вогнегасників. У Білопільському 

навчально-виховному комплексі: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад № 4 замінено пожежний гідрант, горюче 

облицювання стін у коридорах І-ІІ поверхів на негорюче, проведено 

комплектування внутрішніх пожежних кранів рукавом та стволом. 

У Недригайлівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) 

«Барвінок» виготовлено проектно-кошторисну документацію на встановлення 

автоматичної пожежної сигналізації та блискавкозахисту. 

У 2020 році найбільшу суму на проведення заходів протипожежної безпеки 

використано управлінням освіти і науки Сумської міської ради – 

8 399,3 тис. гривень; відділом освіти Глухівської міської ради – 

1 775 тис. гривень; управлінням освіти Конотопської міської ради –                      

903,9 тис. гривень; відділом освіти Сумської районної державної адміністрації – 

845,6 тис. гривень; відділом освіти Лебединської районної державної 

адміністрації – 650,7 тис. гривень. 

Органами управління освітою у 2021 році в місцевих бюджетах передбачено 

кошти на проведення заходів з протипожежної безпеки в сумі 12 524,7 тис. 

гривень, використано 2 305,5 тис. гривень (придбання пожежного інвентаря, 

перезарядка вогнегасників, повірка пожежних рукавів, обробка даху 

вогнезахисною сумішшю, технічне обслуговування електромережі, 

обслуговування автоматичної пожежної сигналізації, виготовлення проектно-

кошторисної документації на встановлення пожежної сигналізації) тощо. 

У закладах інституційного догляду та виховання дітей доукомплектовано 

пожежні щити засобами пожежогасіння; розроблено схеми електроустановок 

електромережі; проведено ревізію мереж внутрішнього та зовнішнього 

водопостачання; оброблено вогнезахисним розчином дерев’яні конструкції 

горищ; замінено лінолеум на шляхах евакуації, які підтверджено відповідними 

сертифікатами; проведено технічне обслуговування електросилових шаф; 

виконано заміри опору заземлювального пристрою. Проведено технічне 

обслуговування електросилових шаф навчального корпусу № 1, їдальні, 

майстерні, пожежних кранів і рукавів, обслуговування системи пожежної 

сигналізації комунального закладу Сумської обласної ради «Правдинська 

спеціальна школа». У коридорі на ІІ поверсі в комунальному закладі Сумської 

обласної ради «Косівщинська спеціальна школа» демонтовано оздоблення стін 

на шляхах евакуації. 

Крім того, проводиться робота щодо забезпечення охорони закладів 

дошкільної та загальної середньої освіти Сумщини. Охороною забезпечено 

15 закладів, охоронною сигналізацією обладнано 18 закладів, «Тривожна 

кнопка» наявна в 13 закладах освіти області.  
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У закладах, де організовано інклюзивне навчання, проведено роботу щодо 

організації евакуації осіб з особливими освітніми потребами в разі надзвичайної 

ситуації з урахуванням індивідуальних особливостей кожного. 

З метою закріплення в дітей та учнівської молоді відповідних навичок у 

закладах освіти Сумської області у квітні 2021 року проведено День цивільного 

захисту з практичним відпрацюванням дій під час виникнення надзвичайної 

ситуації. 

Протягом Дня цивільного захисту проведено практичні заняття «Дії учнів 

при сигналах цивільного захисту, основні правила», «Обережно! 

Вибухонебезпечні предмети», «Правила поведінки під час надзвичайних 

ситуацій природного походження», «Небезпечні забави», «Техногенні 

катастрофи та надзвичайні лиха», «Пожежа настигла вас у приміщенні»; 

 

 
бесіди «Надання домедичної допомоги при травмуванні», «Порядок дій під час 

виникнення пожежі на території закладу освіти», «Стихійні лиха та їх наслідки», 

«Запобігання виникненню пожеж від електричного струму та правила гасіння 

таких пожеж», «Особиста гігієна», «Додержання правил пожежної безпеки в лісі 

і на полі», та онлайн-уроки «Збережемо здоров’я і життя, дотримуючись правил 

карантинної гігієни», «Порядок дій під час виникнення пожежі на території 

закладу освіти». 

 

 
 

У квітні – травні 2021 року закладами освіти протягом Тижня знань з основ 

безпеки життєдіяльності було проведено тематичні заняття та бесіди: «Сам 

удома», «Як захистити себе та рідних від коронавірусу», «Що таке здоров’я?», 



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2020/2021 н.р.  
 

133 
 

«Міфи і правда про коронавірус», «Що треба знати про коронавірус? 

Дотримання санітарно-гігієнічних норм учнями», «Що потрібно знати малюкам 

про коронавірус», «Що я знаю про  «Дотримання санітарно-гігієнічних умов 

щодо попередження захворюваності на коронавірус», «Правила безпечної 

поведінки під час обмежень у нашому житті», «Коронавірус: профілактика, 

інфікування та поширення», «Безпека на льоду», «Грибна абетка», «Безпека на 

дорозі», «Предмети навколо нас», «Щоб не сталося лиха», «Отруєння грибами. 

Рослинами. Перша допомога», «Безпека на воді». 

Проте залишаються невирішеними питання щодо оснащення закладів освіти 

системою протипожежного захисту – пожежною сигналізацією, системою 

оповіщення про пожежу. 

Недостатня робота проводиться щодо організації охорони закладів освіти.  

Тому, керівникам місцевих органів управління освітою, закладів 

інституційного догляду та виховання дітей необхідно вжити невідкладних 

заходів з попередження виникнення пожеж та виконувати в повному обсязі, у 

межах своїх повноважень, заходи, передбачені приписами органів державного 

нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки. 
 

 

ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ «ОСВІТА» 

 

Достатнє фінансування освіти та ефективне витрачання коштів є однією із 

головних умов забезпечення права на якісну і доступну освіту та створює 

належні умови для рівного доступу до здобуття освіти. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України та законів України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», фінансування державних і 

комунальних закладів загальної середньої освіти здійснюється за рахунок коштів 

державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених 

законодавством, наприклад, благодійної допомоги, грантів тощо.  

З державного бюджету заклади загальної середньої освіти отримують 

освітню субвенцію на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам 

у частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти. 

Також для закладів загальної середньої освіти з державного бюджету 

виділяються субвенції на підтримку Нової української школи, організацію 

інклюзивної освіти, субвенція «Спроможна школа для кращих результатів» для 

підтримки опорних шкіл – на ремонти, закупівлю обладнання та автобусів. 

Бюджет галузі «Освіта» Сумської області на 2021 рік становить 

6 152 620,1 тис. гривень, у тому числі освітня субвенція – 

2 378 153,7 тис. гривень, що на 484 335,1 тис. гривень більше від показників 

2020 року (20,4%). 

 

 

 

 

https://bit.ly/3j3MThh
https://bit.ly/35KbboY
https://bit.ly/35KbboY
https://bit.ly/3d21TbW
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6-2015-%D0%BF#n18
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Питома вага видатків на галузь «Освіта» в загальній структурі 

видатків на 2021 рік (станом на 01.08.2021), тис. гривень 

  

№ з/п 
Назва територіальної 

громади 

Затверджено 

в бюджеті 

у тому числі 

по галузі 

«Освіта» 

Питома 

вага, % 

1 Андріяшівська сільська 108 418,1 57 895,2 53,4 
2 Бездрицька сільська 41 188 23 486,2 57 
3 Білопільська міська 182 615,7 113 568,5 62,2 
4  Березівська сільська 66 443,4 30 724,5 46,2 
5 Боромлянська сільська 52 378,8 29 176,5 55,7 
6 Бочечківська сільська 49 103 25 949,2 52,8 
7 Буринська міська 206 605,7 118 776 57,5 
8 Великописарівська селищна 95 419,1 56 395,9 59,1 
9 Верхньосироватська 

сільська 69 143,9 36 058,2 52,1 
10 Вільшанська сільська 40 421,2 20 022 49,5 
11 Ворожбянська міська 50 654,9 32 907 65 
12 Глухівська міська 285 087,6 176 570,4 61,9 
13 Грунська сільська 47 437,2 30 861,2 65,1 
14 Дружбівська міська 54 713,2 25 231,3 46,1 
15 Дубов’язівська селищна 109 163,4 51 131,8 46,8 
16 Есманьська селищна 59 395,7 28 584,5 48,1 
17 Зноб-Новгородська селищна 47 990,1 26 148,4 54,5 
18 Кириківська селищна 48 759,8 32 364,7 66,4 
19 Комишанська сільська 52 221,9 26 366,2 50,5 
20 Конотопська міська 578 171,6 341 693,3 59,1 
21 Коровинська сільська 30 471,2 16 828,9 55,2 
22 Краснопільська селищна 191 850,7 120 773,2 63 
23 Кролевецької міська 321 353 202 284,3 62,9 
24 Лебединська міська 339 356,4 216 696,7 63,9 
25 Липоводолинська селищна 128 155,9 74 248,1 57,9 
26 Миколаївська селищна 104 855 55 808,8 53,2 
27 Миколаївська сільська 71 779,8 36 721,2 51,2 
28 Миропільська сільська 45 049,2 27 141,7 60,2 
29 Недригайлівська селищна 118 902,8 69 107,6 58,1 
30 Нижньосироватська сільська 44 486 28 009,3 63 
31 Новослобідська сільська 51 814,3 23 038,5 44,5 
32 Охтирська міська 357 323,5 231 889,6 64,9 
33 Попівська сільська 125 951,5 61 614,3 48,9 
34 Путивльська міська 165 632,9 98 755,1 59,6 
35 Роменська міська 517 400,2 323 843,9 62,6 
36 Річківська сільська 42 201,8 23 740 56,3 
37 Садівська сільська 90 211,7 62 942,5 69,8 
38  Свеська селищна 55 025 36 420,4 66,2 
39 Середино-Будська міська 86 236 51 197,9 59,4 
40 Синівська сільська 43 439,9 25 564,6 58,9 
41 Степанівська селищна 118 435,4 79 098 66,8 
42 Сумська міська 2 770 221,3 1 168 228,7 42,2 
43 Тростянецька міська 400 645,3 129 874 32,4 
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44 Хотінська селищна 59 524,4 34 024,3 57,2 
45 Хмелівська сільська 54 397,4 26 189,7 48,1 
46 Чернеччинська сільська 129 369,6 59 975,2 46,4 
47 Чупахівська селищна 41 011,6 24 062,7 58,7 
48 Шалигинська селищна 44 292,1 20 307 45,8 
49 Шосткинська міська 590 400,3 358 538,1 60,7 
50 Юнаківська сільська 54 226,8 31 381,6 57,9 
51 Ямпільська селищна 72 731,1 42 845,8 58,9 
  Усього 9 512 084,4 5 045 062,7 53 

 

У структурі видатків на галузь «Освіта» найбільшу питому вагу становлять 

видатки на оплату праці з нарахуваннями в сумі 4 835 558 тис. гривень або 78,6%. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в сумі  

374 128,3 тис. гривень, що становить 6,1% від загальних видатків, на харчування 

передбачено 304 589,4 тис. гривень (5%), на придбання медикаментів 

заплановано 7 495,6 тис. гривень (0,1%), на поточне утримання закладів – 

630 848,9 тис. гривень (10,2%).  

На капітальні видатки затверджено 99 643,6 тис. гривень, із них на придбання 

високовартісного обладнання – 86 314,8 тис. гривень, проведення капітальних 

ремонтів та реконструкцію приміщень закладів освіти –  13 121,8 тис. гривень. 

 

Структура поточних видатків бюджету галузі «Освіта»  

(у відсотках) 

 
 

78,6

6,1

5 10,2 0,1

оплата праці з 

нарахуваннями

оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв

харчування

поточне утримання  

закладів 

медикаменти
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На реформування матеріально-технічної бази освітньої галузі Сумської 

області у 2021 році направлено кошти субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам у сумі 142 485,3 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» (у редакції постанови від 30 червня 2021 р. № 682) 

передбачено кошти на: 

закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів 

початкової школи в сумі 25 151,3 тис. гривень;  

закупівлю комп’ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань 

для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної 

та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх 

електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої 

освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за 

темою «Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення для 

закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту 

базової середньої освіти» в сумі 1 085,3 тис. гривень; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії в 

сумі 10 454,4 тис. гривень. 

Відповідно до вищезазначеної постанови закупівля засобів навчання та 

обладнання для навчальних кабінетів початкової школи здійснюється на умовах 

співфінансування. 
Рішенням сесії Сумської обласної ради від 23.07.2021 «Про внесення змін до 

рішення  Сумської обласної ради від 18.12.2020 «Про обласний бюджет Сумської 

області на 2021 рік» здійснено розподіл коштів субвенції відповідно до напрямів. 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р.  

№ 403 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 

наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти» 

передбачено кошти на придбання: 

ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної 

середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм 

здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного 

навчання в сумі 23 146,6 тис гривень; 

засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час 

проведення основної та додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання у 

2021 році в сумі 428,6 тис. гривень.  

На другому пленарному засіданні 18.06.2021 рішенням Сумської обласної 

ради від 26.02.2021 «Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 

18.12.2020 «Про обласний бюджет Сумської області на 2021 рік» розподілено 

кошти Департаменту освіти і науки для централізованої закупівлі відповідно до 

напрямів. 

Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за 

кошти субвенції придбано 410 халатів ізоляційних медичних одноразових на 

суму 18,04 тис. гривень; 410 захисних щитків (екран для захисту обличчя) на 

суму 13,94 тис. гривень; 3 327 упаковок дезінфекційного засобу для обробки рук 

і шкіри з дозатором на суму 369,297 тис. гривень; 205 упаковок дезінфекційного 

засобу для обробки поверхонь на суму 22,755 тис. гривень. Загальна сума 

закупівлі становить 424,032 тис. гривень. 

Станом на 18.08.2021 Сумською обласною державною адміністрацією 

оголошено тендер  із закупівлі 1 392 ноутбуків для педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти на умовах співфінансування. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р.  № 1570-р 

«Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам у 2020 році та перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік» передбачено 

кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 12 472,2 тис. 

гривень на придбання у 2021 році автобусів, у тому числі обладнаних місцями 

для дітей з особливими освітніми потребами. 

Рішенням сесії Сумської обласної ради від 26.02.2021 «Про внесення змін до 

рішення Сумської обласної ради від 18.12.2020 «Про обласний бюджет Сумської 

області на 2021 рік» кошти вищезазначеної субвенції спрямовано Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації для централізованої 

закупівлі автобусів.  

Станом на 01.08.2021 оголошено закупівлю 11 шкільних автобусів, у тому 

числі одного, обладнаного місцями для дітей з особливими освітніми потребами, 

на умовах співфінансування. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р.     

№ 1109-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
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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. 

Рішенням сесії Сумської обласної ради від 26.02.2021 «Про внесення змін до 

рішення Сумської обласної ради від 18.12.2020 «Про обласний бюджет Сумської 

області на 2021 рік» кошти вищезазначеної субвенції спрямовано Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації для централізованої 

закупівлі обладнання. 

Станом на 01.08.2021 заключено договори на закупівлю комплектів 

навчального електронного обладнання для STEM-лабораторій та комплектів 

навчального обладнання для кабінетів математики, біології, хімії, географії, 

фізики на суму 12 721,2 тис. гривень для 42 закладів загальної середньої освіти. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 441 «Про 

внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 

результатів» внесено зміни 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».  

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 (зі змінами), Сумською обласною державною 

адміністрацією на розгляд комісії Міністерства освіти і науки України подано 

пропозиції (лист від 26.05.2021 № 01-17/6547) щодо реалізації проектів, 

пов’язаних із формуванням нового освітнього простору, безпечного та 

інклюзивного (безбар’єрного) освітнього середовища, проведенням 

реконструкції та капітального ремонту будівель (їх частин), споруд закладів 

загальної середньої освіти.  

У листі Міністерства освіти і науки України від 19.07.2021 № 1/11-5313 

зазначено перелік погоджених проектів, що будуть реалізовуватися за кошти 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

«Спроможна школа для кращих результатів». 

Законом України «Про державний бюджет на 2021 рік» передбачено 

освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2021 році в 

сумі 12 402 тис. гривень. 

Рішенням сесії Сумської обласної ради від 26.02.2020 «Про внесення змін до 

рішення Сумської обласної ради від 18.12.2020 «Про обласний бюджет Сумської 

області на 2021 рік» здійснено розподіл коштів субвенції. 

За І півріччя 2021 року використано коштів субвенції: 

на проведення (надання) додаткових корекційно-розвиткових занять 

(послуг) – 4 952,3 тис. гривень; 

на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку – 

202 тис. гривень. 

https://sorada.gov.ua/dokumenty-oblrady/rishennja-oblasnoji-rady/8-sklykannja/category/240-rishennja-5-sesiji-26022021.html?download=8801%3A05-session-8skl-35
https://sorada.gov.ua/dokumenty-oblrady/rishennja-oblasnoji-rady/8-sklykannja/category/240-rishennja-5-sesiji-26022021.html?download=8801%3A05-session-8skl-35
https://sorada.gov.ua/dokumenty-oblrady/rishennja-oblasnoji-rady/8-sklykannja/category/240-rishennja-5-sesiji-26022021.html?download=8801%3A05-session-8skl-35
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОЕКТІВ. 

ПІДГОТОВКА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  

ДО НОВОГО 2021/2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

Одним із пріоритетних напрямків розвитку галузі освіти є створення в 

закладах освіти нового сучасного освітнього простору, підвищення 

енергоефективності будівель. У 2021 році заплановано здійснити будівництво, 

реконструкцію та капітальний ремонт 26 закладів освіти на суму                      

179 094,501 тис. гривень з різних джерел фінансування – реалізацію  

14 проектів розпочато у 2021 році, реалізацію 12 проектів розпочато у попередні 

роки.  

За рахунок Державного фонду регіонального розвитку в Сумській області 

реалізується 11 проектів на суму 135 152,807 тис. гривень                                   

(112 403,085 тис. гривень – кошти Державного фонду регіонального розвитку, 

22 749,722 тис. гривень кошти місцевих бюджетів).  

Із них у 2021 році в рамках програми Президента України «Велике 

будівництво» реалізується 5 проектів: «Нове будівництво дитячого садка у 

12 мікрорайоні за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35», «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 в с. Попівка Конотопського району 

Сумської області», «Реконструкція Недригайлівської спеціаліазованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Незалежності, 25 в 

смт Недригайлів Сумської області (інженерні мережі та оздоблення 

приміщень)», «Капітальний ремонт Шосткинського дошкільного навчального 

закладу № 11 «Казка» по вул. Миру, 11а в м. Шостка, Сумської області», 

«Капітальний ремонт будівлі Великописарівської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів імені героя Радянського Союзу І.М. Середи Великописарівської 

районної ради Сумської області (утеплення фасаду та горища, заміна вікон та 

дверей, заміна покрівлі) по вул. Шкільна, буд 6 в смт Велика Писарівка 

Великописарівського району Сумської області (коригування)». 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» у Сумській 

області у 2021 році заплановано здійснити реконструкцію та капітальний ремонт 

11 закладів загальної середньої освіти на суму 37 194,330 тис. гривень 

(32 762,914 тис. гривень – кошти субвенції «Спроможна школа для кращих 

результатів», 4 431,416 тис. гривень – кошти місцевих бюджетів).  

До кінця 2021 року буде виконано монтаж систем автоматичної пожежної 

сигналізації у 4 закладах освіти, капітальний ремонт харчоблоків у 2 закладах 

освіти, утеплення фасадів із застосуванням енергозберігаючих технологій у                         

3 закладах освіти, реконструкцію котельні та систем теплопостачання у                        

2 закладах. 

За рахунок коштів місцевих бюджетів у 2021 році завершуються роботи з 

будівництва і реконструкції 4 закладів освіти – «Реконструкція будівлі 



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2020/2021 н.р.  
 

140 
 

Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області по 

вул. Братів Радченків, 21 (підвищення енергоефективності будівель освітніх 

закладів м. Конотоп) (коригування)», «Заклад дошкільної освіти «Орлятко» по 

вул. Центральній, 44, у смт Степанівка Сумського району – будівництво», 

«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», «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». 

З метою підготовки та організованого початку 2021/2022 навчального року в 

закладах освіти області виконано капітальний і поточний ремонти на суму 

52 836,15 тис. гривень (кошти державного бюджету – 28 771,77 тис. гривень, 

кошти місцевого бюджету – 23 204,67 тис. гривень та інші кошти 

859,71 тис. гривень). 

Проведено заходи з енергомодернізації закладів освіти – заміна віконних 

блоків та дверей на енергозберігаючі в 17 закладах освіти на суму                               

803,64 тис. гривень (Глухівська, Конотопська міська, Краснопільська селищна, 

Грунська сільська територіальні громади), ремонт, утеплення фасадів і покрівель 

у 18 закладах освіти на суму 3 473,92 тис. гривень (Сумська, Глухівська, 

Конотопська, Тростянецька міська, Попівська сільська територіальні громади), 

ремонт котелень, систем опалення, теплопостачання і водопостачання у 

58 закладах освіти на суму 666,74 тис. гривень (Конотопська, Кролевецька, 

Білопільська, Лебединська, Середино-Будська, Шосткинська міська, 

Боромлянська, Чупахівська, Миколаївська, Садівська сільська територіальні 

громади).  

Проведено ремонти санітарних вузлів у 14 закладах освіти на суму 

1 365,1 тис. гривень (Сумська, Глухівська, Конотопська, Шосткинська міська, 

Андріяшівська, Березівська, Садівська, Миколаївська сільська територіальні 

громади), ремонт харчоблоків у 21 закладі освіти на суму 2 678,81 тис. гривень 

(Сумська, Глухівська, Лебединська, Середино-Будська, Тростянецька, 

Шосткинська міська, Верхньосироватська, Комишанська, Миколаївська, 

Есманьська сільська територіальні громади). 

Реалізація цих заходів 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. 

Освітня галузь Сумщини активно розвивається, трансформується, 

адаптується, системно вдосконалюється. Освіта стає доступнішою, якіснішою, 

гнучкішою, освітній простір – новітнім, інноваційним, безпечним, здоровим, 

спрямованим на всебічний розвиток, соціалізацію, самореалізацію всіх учасників 

освітнього процесу. В області створюється якісно нове освітнє середовище для 
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реалізації права кожного на отримання освітніх послуг завдяки консолідації 

зусиль освітян, представників органів влади, органів управління освітою, 

батьківської громадськості. 

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 та реалізація пріоритетних завдань, визначених 

конференцією, будуть сприяти забезпеченню високої якості надання освітніх 

послуг дітям, учнівській та студентській молоді Сумщини. 
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Для приміток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


