
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Цьогорічна традиційна обласна серпнева конференція педагогічних 
працівників відбувається в найскладніших умовах для нашої держави, в умовах 
збройної агресії російської федерації проти України. Освітяни Сумщини 
здійснюють аналіз напрацювань у 2021/2022 навчальному році та окреслюють 
завдання на новий навчальний рік з вірою і сподіваннями на неминучу 
перемогу України у війні з країною-агресором. 

Минулий навчальний рік – це рік викликів, період прийняття складних 
рішень, зумовлених довготривалими карантинами через СОVID-2019 та 
війною. 

Сфера освіти зазнала значних змін в умовах воєнного стану. Частина 
учасників освітнього процесу через бойові дії та тимчасову окупацію оремих 

територій області змушена була виїхати в інші безпечні місця України або за 
кордон. Багато педагогів та здобувачів освіти повернулися, дехто ще 
залишається в місцях тимчасового проживання. 

Нова складна ситуація змусила управлінців, педагогів приймати 
оперативні рішення щодо організації освітнього процесу за різними формами 
навчання (дистанційною, очною, змішаною), видачі здобувачам освіти 
документів про освіту, забезпечення оплати праці працівникам закладів освіти, 
здійснення атестації педагогічних працівників, надання пихологічної підтримки 
учасникам освітнього процесу, оцінювання знань випускників закладів освіти, 
проведення вступної кампанії в закладах освіти області. В умовах воєнного 
стану продовжувалося впровадження Концепції «Нова українська школа» 
шляхом застосування дистанційних технологій з урахуванням сучасних 
інноваційних форм і методів навчання, що відповідають Державному стандарту 
початкової освіти та Державному стандарту базової середньої освіти. 

У період воєнного стану відповідно до Обласної комплексної програми 
«Освіта Сумщини у 2022-2024 роках», затвердженої рішенням Сумської 
обласної ради 22.12.2021, продовжується реалізація стратегічних цілей у всіх 
сферах галузі «Освіта». 

На території 51 громади здійснюють свою діяльність 745 закладів освіти, із 
них 236 – дошкільної, 375 – загальної середньої, 78 – позашкільної, 28 – 

професійної (професійно-технічної), 23 – фахової передвищої, 4 – вищої освіти, 
1 – заклад післядипломної педагогічної освіти (у 2021/2022 навчальному році 
контингент вихованців становив 28 671 особу, учнівський контингент – 107 077 

осіб, студентський – 31 167 осіб). Через військові дії пошкодження зазнали 92 
заклади. 

У закладах освіти області створюються необхідні умови для здійснення 
освітнього процесу в різних форматах, зокрема з використанням дистанційних 
технологій і способів онлайн-взаємодії вчителів, дітей, учнівської та 
студентської молоді, батьків.  

Уживаються заходи щодо створення безпечного освітнього середовища, 
зокрема, приведення фонду захисних споруд цивільного захисту закладів освіти 
в готовність до використання за призначенням; забезпечення охорони закладів 
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освіти із залученням суб’єктів охоронної діяльності, поліції охорони, 
установлення систем зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, 
обладання будівель, що охороняються, тривожною сигналізацією з виведенням 
сигналу на пульти охорони. У новому 2022/2023 навчальному році заклади 
освіти повинні стати територією безпеки для всіх учасників освітнього процесу. 

Пріоритетом у виховному процесі є реалізація напрямів національно-

патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді в закладах 
освіти. 

Освітній процес здійснюють 19 913 педагогічних, науково-педагогічних 
працівників, тренерів. У лавах Збройних Сил України серед освітян з усієї 
країни борються з окупантами, відстоюючи незалежність держави, і педагоги 
закладів освіти Сумської області. 

Новий навчальний рік буде особливим, оскільки розпочнеться в умовах 
війни. Тож маємо створити безпечне освітнє середовище для всіх учасників 
освітнього процесу, безперервність та рівний доступ до навчання, забезпечити 
належну якість знань здобувачам освіти, право педагогів на працю. 

У цей надзвичайно складний час висловлюю щиру вдячність Вам, 
Шановні Освітяни, за патріотизм, самовіддану працю, сумлінне виконання 
своїх обов’язків. І нехай 2022/2023 навчальний рік стане переможним, 
сповненим новими досягненнями і здобутками! 

 

 

З повагою  
 

Директор Департаменту освіти і науки  
Сумської обласної державної адміністрації                      Вікторія ГРОБОВА 
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ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 
 

Дошкільна освіта є цілісною системою розвитку дітей раннього та 
дошкільного віку, що ґрунтується на принципах якості та доступності. Зміст 
дошкільної освіти органічно пов’язано з ідеями Нової української школи, 
забезпечує наступність між дошкільною та початковою освітою в умовах 
шкільної реформи.  

Протягом 2021/2022 навчального року, не зважаючи на виклики, пов’язані 
з початком повномасштабної війни, 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 236 закладах дошкільної освіти, структурних 
дошкільних підрозділах 185 закладів загальної середньої освіти. 

Різними формами дошкільної освіти у віці від 1 до 6 (7) років охоплено 
30 400 дітей дошкільного віку, що становить 84,1% від їх загальної кількості, 
від 3 до 6 (7) років – 24 896 дітей (99,1%). Охоплення дітей старшого 
дошкільного віку від 5 до 6 (7) років – 100%.  

Одним із пріоритетів у роботі дошкілля є збільшення кількості місць 
шляхом будівництва та добудови закладів дошкільної освіти, відкриття 
додаткових груп у функціонуючих закладах освіти. Так, було створено 
210 додаткових місць: 

відкрито 2 групи на 30 місць: у Запсільському закладі дошкільної освіти 
(ясла-садок) «Рукавичка» Миропільської сільської ради (1 група – 15 місць),  на 
базі Комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 
творчості» Ворожбянської міської ради (1 група – 15 місць); 

здійснено добудову закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Орлятко» 
Степанівської селищної ради (1 група – 20 місць); 

у рамках проєкту «Велике будівництво» в місті Суми побудовано та 
відкрито Сумський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 «Світлячок»   
(8 груп – 160 місць) – сучасний модернізований заклад з високим рівнем 
енергоефективності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Завдяки зазначеним заходам в області зменшилася кількість вихованців з 
розрахунку на 100 місць із 94 у 2021 році до 70 у 2022 році.  
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017 
№ 1633 «Про затвердження примірного переліку ігрового та навчально-

дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти» вжито заходів щодо 
забезпечення закладів іграшками та навчально-дидактичним обладнанням.  У 
2021/2022 навчальному році цей показник становив 73,8%. 

Оснащення харчоблоків, 
забезпечення кухонним та столовим 
посудом відбувається відповідно до 
наказу Міністерства охорони здоров’я 
України від 24.03.2016 № 234 «Про 
затвердження Санітарного регламенту 
для дошкільних навчальних закладів». У 
2021/2022 навчальному році показник 
забезпечення кухонним посудом 
становив 92,3%, столовим – 92,6% від 
потреби. Харчоблоки забезпечено 

сучасним обладнанням на 87,7%. 
Важливою умовою повноцінного росту і розвитку дітей є збалансоване 

харчування. Середня вартість харчування однієї дитини в день у І півріччі 
2021/2022 навчального року в закладах дошкільної освіти області становила 
37,6 гривні.  

Освітній процес на початку навчального року в закладах дошкільної освіти 
забезпечували  8 705 працівників, із них 4 103 педагогічні. У зв’язку із 
вторгненням російської федерації в Україну частина працівників припинила 
трудові відносини із закладами. Станом на 1 серпня 2022 року освітній процес 
здійснювали 8 256 працівників, із них  3 783 педагогічні. Працівникам закладів 
дошкільної освіти збережено всі державні гарантії в умовах воєнного стану.  

 

Працівники закладів, які забезпечують  
здобуття дошкільної освіти дітьми  

 

 

Дата 

Заклади, що 
забезпечують 

здобуття 
дошкільної 

освіти 

З них 
закладів 

дошкільної 
освіти 

Усього 
працівників 

З них 
педагогічних 

Із загальної 
кількості 

працівників 
виїхали 

до 
інших 

областей 
України 

за 
кордон 

Станом на 
січень 2022 

424 239 8 705 4 103 0 0 

Станом на 
серпень 2022 

421 236 8 256 3 783 104 345 

 

Із початком воєнних дій в Україні в області внесено значні корективи в 
діяльність закладів дошкільної освіти. Залежно від безпекової ситуації  в 
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територіальних громадах прийнято відповідні рішення щодо їх подальшого 
функціонування. 

Із 24.02.2022 у закладах дошкільної освіти було оголошено канікули на    
2 тижні. Починаючи із 14 березня 2022 року, заклади почали поступово 
відновлювати освітній процес за 
дистанційною формою освітньої 
діяльності. У квітні  2022 року в Сумській 
області із 236 закладів дошкільної освіти 
141 заклад працював за дистанційною 
формою, у травні – 176 закладів. У серпні 
162 заклади працювали дистанційно, 8 –
 розпочали свою роботу очно, 
організувавши роботу чергових груп, 16 –
 за змішаною формою освітньої діяльності, 
у 50 –  освітній процес було призупинено. 

 

Відновлення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти 
(кількість закладів) 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

З початку військової агресії до закладів дошкільної освіти зараховано 
26 дітей, працевлаштовано 6 працівників із числа внутрішньо переміщених 
осіб.  

Найбільшої актуальності набувають системи комунікації з дітьми, їхніми 
батьками, сім’ями, що дає змогу встановити швидкий обмін інформацією, 
мобільність зворотного зв’язку.  Педагогічні працівники громад повноцінно 

надають освітні, інформаційні, консультаційні 
послуги сім’ям, які виховують дітей раннього та 
дошкільного віку, обравши оптимальні для 
здійснення конкретного завдання канали 
комунікації.  

У закладах дошкільної освіти на сайтах 
розміщено рекомендації, консультації для 
батьків щодо роботи з дітьми відповідно до 
їхнього віку; створено групи з батьками, 
вихователями та іншими педагогічними 
працівниками в соціальних мережах Viber, 
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Telegram, WhatsApp, де педагоги систематично 
надають інформаційно-освітні та психолого-

педагогічні послуги; для проведення онлайн-

зустрічей з вихованцями та батьками 
використовують платформи Zoom, Google Meet, 

Google Classroom, що дає змогу отримати 
зворотний  зв’язок від батьків. Основними 
формами онлайн-комунікації з родинами 
вихованців стали відеоконференція, чат, блог, 
електронна пошта, анкетування, соціальні 
мережі. Результати зворотного зв’язку формують 
основу  для планування консультативної та 
методичної допомоги батькам з різних питань 
виховання дітей.  

З урахуванням особливостей дітей 
дошкільного віку під час організації освітнього процесу в дистанційному 
форматі онлайн-зустрічі з дітьми молодшого та середнього віку вихователі 
проводили не більше 10 хвилин,  старшого дошкільного віку – 15 хвилин. 
Педагоги створювали короткі відеоролики для дітей із завданнями, 
рекомендаціями, роз’ясненнями  щодо різних видів діяльності.   

Педагогами закладів створено віртуальні бібліотеки, цифрові кейси 
мовленнєвої, національно-патріотичної, фізкультурно-оздоровчої, естетичної 
тематики.  Розроблено рекомендації щодо 
цікавої та змістовної організації дозвілля 
дитини дошкільного віку, консультації щодо 
безпеки, комунікації, психологічної 
підтримки вихованців, родин та педагогів; 
поповнено банки розвивальними, 
інтерактивними іграми, вправами, аудіо-

казками, казками-презентаціями, 
мультфільмами, літературними творами 
тощо. 

З метою створення безпечних умов у закладах дошкільної освіти  в 
територіальних громадах було створено комісії з обстеження захисних споруд 
цивільного захисту. Із наявних 118 захисних споруд у 236 закладах готові до 
використання 40. Наразі тривають ремонтні роботи щодо облаштування інших 
укриттів.  

У закладах дошкільної освіти Путивльської, Боромлянської, 
Чернеччинської, Вільшанської, Білопільської, Верхньосироватської, 
Ворожбянської, Дружбівської, Зноб-Новгородської, Свеської, Середино-

Будської та Ямпільської територіальних громадах відсутні захисні споруди 
цивільного захисту, що  унеможливлює безпечне перебування учасників 
освітнього процесу в закладах.   

У Сумській області  під час бойових дій пошкоджено 20 закладів 
дошкільної освіти територіальних громад: Охтирська міська – 7 закладів, 
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Тростянецька міська – 4, Сумська міська – 3, Лебединська міська – 2,  

Великописарівська селищна – 2, Миропільська сільська – 1, Шосткинська 
міська – 1. Найбільших пошкоджень зазнали заклади Тростянецької та 
Охтирської міських територіальних громад. Наразі в 10 закладах дошкільної 
освіти проводяться ремонтні роботи щодо встановлення вікон, дверей, ремонт 
дахів, системи опалення тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для забезпечення якісного освітнього процесу та виконання поставлених 
завдань наступності з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної 
освіти в області впроваджуються різноманітні форми методичної роботи. 
Найкращі практики було представлено під час проведення  міжнародних, 
всеукраїнських та обласних заходів.  

У вересні 2021 року в рамках Всеукраїнського тижня дошкілля відбулася 
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційний поступ 
дошкілля в Україні». На засіданні секції «Догляд і освітній розвиток дітей 
раннього віку в Україні: інноваційний контекст»  своїм досвідом художньо-

естетичної діяльності дітей раннього віку поділилися педагоги  Сумського 
дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 «Купава». 

  У жовтні 2021 року в ході 
Всеукраїнської науково-практичної 
інтернет-конференції «Маленькі люди у 
великому світі: розвиток дітей раннього 
віку в сучасному соціумі» педагоги  
Сумського дошкільного навчального 
закладу (центр розвитку дитини) № 13 
«Купава» презентували досвід роботи з 
питання «Діти раннього віку: малюємо на 
великих полотнах». 

У межах Всеукраїнського педагогічного марафону 15-16 грудня 2021 року 
відбулася стратегічна сесія «Інновації в освітньому процесі закладів дошкільної 
освіти: педагоги, батьки, діти. Віночок освітніх програм українського 
дошкілля», де педагоги Наталія Шалда, вихователь-методист комунальної 
організації «Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 
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«Дзвіночок», Тетяна Павлюченко, вихователь-методист Сумського 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 «Ясочка», Лариса 
Матюшенко, вихователь-методист Сумського дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка»  презентували досвід 
упровадження комплексних освітніх програм розвитку в практику діяльності.  

Протягом навчального року на Всеукраїнських вебінарах щодо 
інтеграційного підходу SТRЕАМ-освіта досвід роботи Шосткинського 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 1 «Дзвіночок» презентувала 
вихователь-методист Наталія Шалда.  

У червні 2022 року відбулась 
Всеукраїнська інтернет-конференція 
«Освітній процес у закладах 
дошкільної освіти в умовах воєнного 
стану: теорія, практика, інновації», де 
було представлено досвід 
«Декоративна діяльність з дітьми    3-го 
року життя: апробуємо авторську 
методику, втілюємо власні ідеї» 
Сумського дошкільного навчального 
закладу (центр розвитку дитини) № 13 
«Купава». 

В освітній процес закладів дошкільної освіти активно впроваджуються 
інноваційні програми і технології.  Так, 48 закладів дошкільної освіти області 
приєдналися до впровадження  програми соціальної та фінансової освіти дітей 
від 3 до 6 років «AFLATOT». 

Учасниками проєкту щодо впровадження в освітній процес ігрових та 
діяльнісних методів навчання «Сприяння освіті» стали 10 закладів дошкільної 
освіти.  

Програму «Впевнений старт» для 
дітей молодшого, середнього, старшого 
дошкільного віку впроваджує в освітній 
процес 71 заклад. 

У 46 закладах дошкільної освіти 
області впроваджується програма 
«STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт».  

Для підвищення фахового рівня та 
професійної компетентності  педагогів 
протягом навчального року проведено методичні заходи всеукраїнського та 
обласного рівнів. Так, 3-4 листопада 2021 року в онлайн-форматі авторами 
програми «Впевнений старт» для дітей молодшого, середнього,  старшого 
дошкільного віку проведено науково-методичний  cемінар  «Впевнений старт: 
особливості та досвід упровадження». 

У листопаді 2021 року проведено Міжнародний тренінг з навчання 
регіональних тренерів України з питань реалізації Міжнародного проєкту із 
соціальної та фінансової освіти дітей від 3 до 6 років «AFLATOT», засідання 
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школи з проблеми «Особистісно орієнтований освітній процес у групах 
раннього віку на основі середовищної моделі».  

У період з лютого до квітня 2022 року проведено серію обласних онлайн-

семінарів: «Базовий компонент дошкільної освіти – стратегічний документ 
освітньої галузі», «Базовий компонент дошкільної освіти: особливості 
впровадження (інваріантна складова)», «Базовий компонент дошкільної освіти: 
особливості впровадження (варіативна складова)». 

Протягом навчального року відбулися чотири 
тренінги-навчання в онлайн-форматі щодо 
впровадження в освітній процес закладів 
дошкільної освіти ігрових та діяльнісних методів 
навчання (проєкт «Сприяння освіті») та шість 
обласних онлайн-методичних майстерень  
«Педагогіка гри в закладах дошкільної освіти». 

Проведено обласні онлайн-семінари: 
«Актуальні питання організації освітнього процесу 
в закладах дошкільної освіти», «Медіаосвіта в 
освітньому процесі закладу дошкільної освіти», 
«Планування освітнього процесу в умовах 
осучаснення дошкільної освіти». 

У 2021/2022 навчальному році педагоги 
закладів дошкільної освіти області взяли участь у заходах та  конкурсах 
всеукраїнського рівня. 

 За підтримки Міністерства освіти і науки України 21 січня 2022 року  
відбувся Всеукраїнський захід «Пісня єднання», присвячений відзначенню Дня 
Соборності України, за участю дошкільного підрозділу Сумської початкової 
школи № 11 Сумської міської ради; Кролевецького закладу дошкільної освіти 
(центр розвитку дитини) № 9 «Ромашка» Кролевецької міської ради, які 

представили українські народні пісні у виконанні 
вихованців. 

У січні 2022 року проведено Всеукраїнський  
проєкт науково-методичного журналу «Дошкільне 
виховання» та Державної установи  «Український 
інститут книги» – «Живі письменники: дошкілля». 
Свої напрацювання представила Наталія Шалда, 
вихователь-методист комунальної організації 
«Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 1 «Дзвіночок». 
У Всеукраїнському конкурсі «Освітні    технології 

– 2021» від фахового журналу «Дошкільне виховання» 
переможцями визначено Тетяну Бабичеву, музичного 

керівника комунальної організації «Шосткинський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок)» № 12 «Росинка»; Наталію Леонтенко, вихователя 

комунальної організації  «Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 12 «Росинка»;  Наталію Шалду, вихователя-методиста комунальної 
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організації  «Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» № 1 
«Дзвіночок». 

У Всеукраїнському фотоконкурсі від фахового журналу «Дошкільне 
виховання» «Наші діти» в номінації «Найкраща обкладинка – 2021» перемогу 
здобула комунальна організація «Шосткинський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 1 «Дзвіночок»; у номінації «Найкращі фото» – комунальна 
організація «Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 
«Теремок» та Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 
«Ясочка». 

У Всеукраїнському конкурсі «Універсальний дидактичний посібник» від 
фахового журналу «Дошкільне виховання» перемогу здобув Роменський  
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 «Чайка» Роменської міської 
ради. 

Основними викликами для системи дошкільної освіти в умовах воєнного 
стану є відсутність у частині закладів дошкільної освіти захисних споруд 
цивільного захисту;  

руйнування та пошкодження закладів дошкільної освіти; 
низька наповнюваність закладів дошкільної освіти в сільській місцевості;  
ризики втрати кадрового потенціалу закладів дошкільної освіти, зумовлені 

масштабним переміщенням працівників в умовах війни.  
Основними завданнями розвитку дошкільної освіти  є створення 

безпечного освітнього середовища, облаштування захисних споруд цивільного 
захисту для всіх учасників освітнього процесу; 

відбудова пошкоджених закладів дошкільної освіти та розширення їх 
мережі відповідно до потреб територіальних громад області; відновлення 

обладнання, оснащення, територій; 
реорганізація закладів дошкільної освіти в сільській місцевості; 
модернізація організації освітнього процесу за дистанційною формою 

освіти; упровадження інформаційно-комунікаційних технологій для 
підвищення ефективності комунікації між усіма учасниками освітнього 
процесу; 

здійснення заходів, спрямованих на посилення кадрового потенціалу 
закладів дошкільної освіти, що передбачає підвищення престижності професії. 

 

 

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

 

Нова українська школа: виклики та перспективи освітньої реформи 

 

Концепція «Нова українська школа», зокрема її продовження на рівні 
базової середньої освіти, є одним із ключових пріоритетів Міністерства освіти і 
науки України. У межах освітньої реформи затверджено Державний стандарт 
базової середньої освіти на основі компетентнісного підходу, розроблено та 
схвалено Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). 



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2021/2022 н.р.  
 

11 

 

У 2021/2022 навчальному році завершився перший етап Нової української 
школи. Початкова ланка вчилася за новими стандартами, які спрямовані на 
формування в молодших школярів ключових компетентностей шляхом 
інтеграції предметів та використання ігрового підходу до навчання.  

Важливою умовою формування компетентностей у здобувачів початкової 
освіти є створення сучасного освітнього середовища. Із цією метою кабінети 
початкових класів було забезпечено мультимедійним та комп’ютерним 
обладнанням, одномісними учнівськими комплектами, дидактичними 
матеріалами, облаштовано робочі місця вчителів та тематичні зони. 

Мотивацією щодо покращення матеріально-технічної бази закладу освіти 
стало започаткування у 2017 році обласного конкурсу «Найкращий кабінет 
початкових класів». За підсумками конкурсу у 2021 році перемогу здобув 
Баницький навчально-виховний комплекс: дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Глухівської міської ради Сумської області. 
Друге місце посіла Чернеччинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені 
Героя Радянського Союзу М.В. Пилипенка (опорний заклад освіти) 
Чернеччинської сільської ради Охтирського району Сумської області, третє 
місце – Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 23, м. Суми, Сумської області. Лауреатами обласного конкурсу стали 
кабінети початкових класів Садівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Садівської сільської ради Сумського району Сумської області та 
Дубов’язівського ліцею Дубов’язівської селищної ради Конотопського району 
Сумської області. 
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На жаль, Сумщина деякий час 
знаходилася під окупацією російських 
загарбників, якими було пошкоджено 
заклади освіти та викрадено в 
кабінетах початкових класів 7 

мультимедійних проєкторів, 28 
комп’ютерів, 17 ноутбуків, 8 

багатофункціональних пристроїв, 34 
планшети, 6 ламінаторів. Зокрема, 
Ліцей Боромлянської сільської ради 
під час окупації було пошкоджено 
майже на половину. Постраждали й 
кабінети початкових класів, де 
тривалий час мешкали окупанти. 
Наразі триває робота над 
відновленням пошкоджених закладів 
загальної середньої освіти. 

Досвід організації дистанційної 
форми навчання, отриманий 
протягом 2020 – 2022 років під 
час карантину, допоміг освітянам 
Сумщини пристосуватися до 
роботи в надзвичайних умовах. 
Увагу педагогів було зосереджено 
на психологічній підтримці дітей, 
повторенні пройденого матеріалу 
з поступовим включенням 
елементів нових тем для 
вивчення. Більшість учителів 
пройшли оперативно онлайн-курс 
«Як допомогти дітям у кризовій 
ситуації у воєнний час».  

Заслуговує на увагу впровадження вчителями Комунальної організації 
(установа, заклад) «Шосткинська спеціалізована школа І ступеня № 13 

Шосткинської міської ради Сумської області» проєкту «Хмарні технології та 
засоби комунікації». У закладі розгорнуто єдине освітнє середовище – Google 

Workspace for Education. Усі вчителі здійснювали освітню діяльність з 
використанням сервісів Google (Classroom, Meet, Jamboard, Gmail). До цього 
освітнього середовища мали доступ усі учні, що давало можливість працювати 

в синхронному та асинхронному режимах. У процесі запровадження хмарних 
технологій педагогічними працівниками створено сучасні електронні матеріали 
та засоби навчання з усіх предметів початкової школи: інтерактивні ігрові та 

тестові завдання, презентації, відеопрезентації, відеоуроки. Матеріали 
розміщено на загальнодоступних освітніх платформах у мережі Інтернет. 
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Кожен педагогічний працівник веде власний блог, де презентує свої педагогічні 
здобутки. 

Цікавим є досвід роботи вчителів початкових класів Комунальної установи 
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка 
Сумської міської ради, Комунальної організації (установа, заклад) 
«Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської 
ради Сумської області», опорного закладу «Кролевецький ліцей № 3» 

Кролевецької міської ради за проєктом «Розумники (Smart Kids)». Застосування 
педагогами ігрових методів навчання, що реалізовувалися шляхом 
використання електронних освітніх ігрових ресурсів і поєднували пізнавальну й 
розвивальну функції, сприяли організації інноваційного освітнього середовища, 
формуванню мотивацію та пізнавальних інтересів учнів, упровадженню 
інтерактивних форм навчання. Через особистий кабінет учителя педагоги 
відстежували динаміку навчального поступу учнів, аналізували та 
відкориговували освітній процес, спрямований на покращення результатів 
навчання дитини. 

 

 
 

Для сприятливого інтенсивного розвитку самостійності учнів, активного 
становлення інтелекту і творчих здібностей педагогами було організовано 

різноманітні інтелектуальні змагання, олімпіади, всеукраїнські інтернет-

конкурси, проєкти: «Математичний зореліт», «Слово до слова», «Всеосвіта 
Осінь – 2021», «Всеосвіта Зима – 2021/2022», «Всеосвіта Весна – 2022», 

«Гринвіч», «Мовознавець», «Я – робототехнік!», «Людина починається з 
добра!», «Мандрівникам належить світ!», «Безпечний Інтернет», «Кіберсвіт під 
контролем», «День без мобільного телефона», «Великодня радість», «Мир – 

мова щастя», «Зимові свята в традиціях нашого народу», «Україна починається 
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з тебе», «Ми з України», всеукраїнські конкурси до Дня гідності та свободи і 
Дня Соборності України. 

 

 
 

Реформа «Нова українська школа» вийшла на ІІ етап. Її концептуальні 
засади стосуються не лише початкової, а й базової освіти: дитиноцентризм, 
компетентнісне навчання, умотивований учитель, педагогіка партнерства, 
сучасне освітнє середовище, нова структура, ціннісне виховання, автономія 
шкіл, справедливе фінансування і рівний доступ. Так, з метою апробації нового 
Державного стандарту базової середньої освіти у 2021/2022 навчальному році 
продовжилося пілотування Концепції «Нова українська школа» в 5-х класах 
(205 учнів) у чотирьох закладах загальної середньої освіти: 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, Комунальна організація (установа, заклад) 
«Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради Сумської області».  

Для створення належного освітнього середовища для учасників пілотного 
експерименту було виділено кошти державної освітньої субвенції в сумі 1 085,3 

тис. гривень; з місцевого бюджету залучено кошти в розмірі 33,3 тис. гривень; 
інші кошти – 953,5 тис. гривень. Учителів-предметників забезпечено 
персональними комп’ютерами/ноутбуками (46 од.), мультимедійним та 
демонстраційним обладнанням (14 од.), аудиторними дошками (12 од.), 
навчально-методичною та навчальною літературою (1 960 наборів), зошитами з 
друкованою основою (1 348 од.), приладами/приладдям (197 од.), інвентарем 
(243 од.). 

З 1 вересня 2022/2023 навчального року п’ятикласники будуть вчитися по-

новому – за Державним стандартом базової середньої освіти, у якому окреслено 
основні вимоги до обов’язкового навчання учнів у 9-ти галузях освіти (мовно- 

літературній, математичній, природничій, технологічній, інформатичній, 
соціальній і здоров’язбережувальній, громадянській та історичній, мистецькій, 
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фізичній культурі). З метою формування професійної компетентності 
педагогічних працівників для роботи за новим стандартом проведено курси 
підвищення кваліфікації. У серпні 2022 року – додаткове навчання для 
вчителів-предметників, що включало в себе ознайомлення з основними 
принципами Стандарту та навчання практичному застосуванню цих принципів. 

Було організовано й обласні семінари-практикуми, методичні онлайн-

порадники та вебінари, афілійовані події EdCamp: «Актуальні питання 
компетентнісного навчання учнів і підготовки вчителів в умовах упровадження 
Концепції «Нова українська школа», «Формуємо медіаграмотність: 
актуальність медіаосвіти та цікаві вправи для учнів», «Learning Apps та Google 
Forms у роботі вчителя початкових класів», «Оцінювання результатів навчання 
учнів 1-4-х та 5-6-х класів Нової української школи», «Цифрове освітнє 
середовище в роботі сучасного вчителя», «Екотренди в освіті: партнерство в 
дії».  

 

 
 

Консультантами комунального закладу «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» 
Степанівської селищної ради організовано в онлайн-

форматі засідання професійних спільнот учителів 
суспільно-гуманітарного циклу та вчителів 

початкових класів «Ефективні техніки і прийоми формувального оцінювання в 
контексті впровадження реформи НУШ: практичні поради з досвіду роботи». 

Розширений формат засідання вчителів початкових класів та вчителів, які 
у 2022/2023 навчальному році планують викладати в 5 класі, обумовлено 

необхідністю забезпечення наступності між початковою й середньою ланкою 

освіти в контексті реформи. Це є ключовою передумовою ефективності 
впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти в 5 класі. 

Комунальною установою «Новослобідський центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» у рамках підготовки педагогів закладів загальної 
середньої освіти Новослобідської територіальної громади до роботи в умовах 
Нової української школи за Державним стандартом базової середньої освіти 
реалізовано локальний проєкт «Учу, навчаючись».  
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Зміст проєкту визначили запити педагогів. Протягом 2021/2022 

навчального року було реалізовано 5 модулів: «Нова українська школа» – 

перехід на наступний рівень», «Ключові компетентності педагога Нової 
української школи. Ключові вміння ХХІ століття», «Психологічна абетка 
сучасного педагога. Або що треба знати вчителю НУШ», «Школа – освітній 
простір для всіх». Організовуємо навчання дітей з особливими освітніми 
потребами», «Навчаємо по-іншому – навчаємо по-новому» та вільного модуля 
за запитами педагогів «Зустрічі за запитом у закладах освіти». 

Попри складний освітній процес щодо реалізації Концепції «Нова 
українська школа» в умовах війни освітяни області взяли активну участь у 
розробці та впровадженні низки методичних розробок, підручників, 

апробаційних матеріалів. 
Учитель початкових класів 

Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

м. Суми, Сумської області № 23 
Валентина Волницька та учитель 
української мови і літератури Комунальної 
організації (установа, заклад) 
«Шосткинська гімназія Шосткинської 
міської ради Сумської області» Михайло 

Білясник є розробниками підручника та 
апробаційних матеріалів з української мови 
для 5-х класів, що отримали гриф 
Міністерства освіти і науки України. 

Учителі початкових класів опорного 
закладу Глухівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради 
Сумської області були учасниками 
Всеукраїнського конкурсу для педагогічних 
працівників «Біоетика в дії». Педагоги 
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підготували авторську методичну розробку (інтерактивний урок) для школярів 
із теми «Гуманне та відповідальне ставлення до собак та котів» і провели захід 
з учнями. За результатами конкурсу Ларису Сердюк, учителя початкових класів 
вищої категорії, нагороджено грамотою за участь, а Олену Карпицьку, учителя 
початкових класів І категорії, яка посіла І місце, –  дипломом І ступеня. 

Обласною творчою групою вчителів початкових класів Сумської області 
розроблено методичний посібник «Організація освітнього процесу в початковій 
школі з використанням технологій дистанційного 
навчання». Його зміст актуалізує використання 
технологій дистанційного навчання в освітньому 
процесі початкової школи як інтеграційних складових 
сучасного інструментарію. 

Основними викликами впровадження Концепції 
«Нова українська школа» в умовах воєнного стану 
залишаються  створення комфортного та безпечного 
освітнього середовища;  

сприяння професійному розвитку педагогічних 
працівників та визначення їх готовності до здійснення 
професійної діяльності в умовах дистанційного та 
змішаного формату навчання;  

забезпечення безперервності та підтримка сталості 
здобуття освіти шляхом розвитку дистанційного 
навчання (цифрові навички, Інтернет, цифрові 
пристрої). 

Пріоритетними завданнями впровадження Концепції «Нова українська 
школа» в області у 2022/2023 навчальному році є забезпечення наступності між 
початковою та базовою середньою освітою в умовах функціонування Нової 
української школи;  

 організація сприятливих умов для підготовки висококваліфікованих 
педагогічних кадрів, їх професійного розвитку й удосконалення, визначення 
спектру професійних компетентностей, що відповідає суспільним вимогам та 
ринковим потребам сьогодення в умовах організації дистанційної та змішаної 
форм навчання;  

 продовження провадження STEM-освіти, яка є невід’ємною частиною 
реформи «Нова українська школа» в контексті надання можливості кожному 
учневі, який переходить до 5-го класу, отримати доступ до сучасних засобів 
навчання;  

реалізація оновлених навчальних програм загальної середньої освіти у 
зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації проти 
України: у модельних навчальних програмах предметів для 5-6-х класів 
«Історія України», «Всесвітня історія» внесено зміни з урахуванням нових 
історіографічних напрацювань, зокрема передбачено повний (окремий 
навчальний блок) розгляд російсько-української війни, що розпочалася у 2014 

році; у програмі предмета «Основи здоров’я» розширено зміст першого розділу 
«Безпека і здоров’я людини», який вивчається на початку навчального року в 
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кожному класі; у програмі з географії переглянуто обсяг навчального часу на 
вивчення країн у контексті сучасної російсько-української війни; програми 
предметів «Зарубіжна література», «Література (молдовська та 
зарубіжна/румунська та зарубіжна/угорська та зарубіжна)» змінено в частині 
вивчення творів російських та білоруських письменників; у типових освітніх та 
навчальних програмах для 1-2 та 3-4 класів закладів загальної середньої освіти 
оновлено зміст у частині питань цивільного захисту, поводження з 
вибухонебезпечними предметами, у зв’язку з масовим вторгненням збройних 
сил російської федерації в Україну;  

 реалізація ІІ етапу проєкту із розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення в умовах Державного стандарту базової середньої 
освіти у 6-х класах пілотних закладів освіти з метою апробації та коригування 
навчально-методичного забезпечення, наставницької підтримки вчителів, 
підготовка відповідних інструктивно-методичних матеріалів щодо системи 
оцінювання і нових вимог до проведення Державної підсумкової атестації, а 
також моніторинг досягнення очікуваних результатів навчання учнів. 

 

Якісна школа – територія успіху дитини 

 

Для забезпечення права громадян на доступність та якість повної загальної 
середньої освіти в Сумській області на початок 2021/2022 навчального року 
функціонувало 375 закладів загальної середньої освіти (у тому числі 15 закладів 
інституційного догляду та виховання дітей) з учнівським контингентом 

98 428 осіб. Із загальної кількості закладів освіти – 7 початкових шкіл з 
дошкільним відділенням, 40 гімназій з дошкільним відділенням та початковою 
школою, 109 ліцеїв з дошкільним відділенням, початковою школою та 
гімназією, 6 початкових шкіл, 1 ліцей, 21 гімназія з початковою школою, 169 

ліцеїв з початковою школою та гімназією, 10 ліцеїв з гімназією, 12 спеціальних. 
Із початку повномасштабної війни російської федерації проти України та 

через тривалі бойові дії заклади загальної середньої освіти області 
продовжують зазнавати  значних пошкоджень та руйнувань. Так, станом на 
01.08.2022 пошкоджено 40 закладів, зруйновано – 1. 
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Значна кількість учнів, які розпочали навчання 1 вересня 2021 року, були 
вимушені змінити місце навчання та (або) проживання. Наразі перебувають за 
кордоном 13 740 учнів та 436 педагогічних працівників, за межами області – 

3 740 учнів та 72 педагогічні працівники. Збільшується кількість внутрішньо 
переміщених осіб. Станом на 15.08.2022 в закладах загальної середньої освіти 
області нараховується 513 осіб із числа внутрішньо переміщених.  

По закінченню 2021/2022 навчального року всі випускники закладів 
загальної середньої освіти отримали 9 258 свідоцтв про здобуття базової 
середньої освіти, 4 948 свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти, 
261 золоту та 80 срібних медалей. 

З перших днів війни Міністерство освіти і науки України визначило 
першочерговими завданнями безпеку учасників освітнього процесу. Місцеві 
органи управління освітою доклали максимум зусиль для забезпечення 
безперервності навчання в закладах загальної середньої освіти області, надання 
доступу до знань і можливості навчатися кожному учаснику освітнього 
процесу. Організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти 
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області у ІІ семестрі 2021/2022 навчального року здійснювалася за 
дистанційною формою навчання на освітній платформі з інструментальним 
забезпеченням через Zoom, Google Сlassroom, Human та інші, педагогічні 
працівники та учні реєструвалися, підключалися та працювали на вебплатформі 
«Всеукраїнська школа онлайн». 

Освітній процес у новому навчальному році буде продовжено за чотирма 

моделями навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах 
повномасштабного вторгнення росії до України. Пропонуються такі форми 
навчання: очна, дистанційна, сімейна (домашня), змішана, екстернат. В основу 
моделей навчання покладено чотири можливі локації учнів: учасники 
освітнього процесу перебувають або повернулися на території, істотно 
віддалені від бойових дій; учасники освітнього процесу є внутрішньо 
переміщеними особами; перебувають у зоні бойових дій або на тимчасово 
окупованих територіях; тимчасово є за межами України. 

З метою надання якісної освіти в області продовжується проведення 
оптимізації закладів загальної середньої освіти. Протягом 2021/2022 
навчального року мережу закладів загальної середньої освіти скорочено на 38 
одиниць. Призупинено діяльність закладів загальної середньої освіти шляхом 
ліквідації в Конотопському районі – 6 закладів, Сумському – 5, Шосткинському 
– 10, Роменському – 4, Охтирському – 1 та 10 філій опорних закладів загальної 
середньої освіти (Конотопський район – 2, Охтирський – 2, Роменський – 2, 

Сумський – 4, Шосткинський – 2). 

Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти – важлива 
реформа, бо, по-перше, мова йде про інтереси дітей та їхнє гарантоване право 
на доступ до якісної освіти, по-друге, відбувається процес децентралізації та 
розширення прав громад. 

Для підвищення якості освітніх послуг, приведення існуючої мережі у 
відповідність до фінансового ресурсу органами місцевого самоврядування 
територіальних громад розроблено плани заходів до 2024 року щодо 
оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти Сумської області, якими 
передбачено реорганізувати 10 закладів загальної середньої освіти. 

В області проблемним залишається питання наявності малочисельних та 
малокомплектних закладів загальної середньої освіти. У 2021/2022 
навчальному році функціонувало 67 таких закладів, що становить 18,6% від 
загальної кількості закладів загальної середньої освіти. Вартість утримання 
одного учня в цих закладах освіти перевищує нормативні показники у 2-2,5 

рази (середньообласний показник – 32,1 тис. гривень). 

 

Вартість утримання 1 учня в закладах загальної середньої освіти 

у 2021 році (тис. гривень) 
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 Доступ до якісної освіти в Сумській області у 2021/2022 навчальному році 

забезпечувало 57 опорних закладів загальної середньої освіти, у яких здобувало 

освіту 20 815 учнів, що становить 21% здобувачів освіти від загальної кількості 
учнівського контингенту області. Опорні заклади області налічують 53 філії із 
кількістю 2 222 учні. 

Опорний заклад загальної середньої освіти 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 підвезення дітей з 
інших населених пунктів; виступає своєрідним механізмом для подолання 
розриву між якістю освіти в містах і сільській місцевості, це створення єдиного 
освітнього простору на рівні територіальних громад, це можливість доступу до 
конкурентної освіти для всіх школярів, незалежно від місця проживання. 
Єдиний освітній простір передбачає системну комунікацію опорних шкіл на 
рівні кожної територіальної громади зі створенням навчальних центрів на базі 
окремих закладів.  
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Кількість опорних закладів Сумської області 
 

 
 

До опорних закладів та їх філій у 

І семестрі 2021/2022 навчального року 
органами місцевого самоврядування 
належним чином було організовано 
підвезення 4 889 учнів із 282 населених 
пунктів, які проживають за межею 
пішохідної доступності. Для підвезення 
було залучено 120 шкільних автобусів. 

У всіх закладах загальної середньої 
освіти створюються належні умови для 
навчання старшокласників відповідно до 
їхнього професійного самовизначення, з 
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урахуванням кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази закладів. У 
закладах уведено один або декілька профільних предметів. Профільним 
навчанням охоплено 9 865 учнів 10-11 класів, із них 1 492 – учні сільської 
місцевості. 

Перевага надається таким профільним предметам як українська мова, 
українська література, історія України, математика, біологія та екологія, 
іноземна мова, технології, інформатика, фізика та астрономія, захист України. 
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Для зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої 
освіти в листопаді – грудні 2021 року придбано 11 комплектів навчального 
обладнання для кабінетів фізики за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, 144 комплекти мультимедійного обладнання. 

 

 
 

У закладах створюються умови для розвитку єдиного інформаційного 
простору, формуються медіатеки. За допомогою нових інформаційних 
технологій медіатека вносить конструктивні зміни в освітній процес, створює 
сприятливі умови для творчої активності й самостійності, розширює знання 
учнів і виховує в них навички поводження з інформаційними джерелами, а 
також підвищує професійну майстерність педагогів. Учнів закладів загальної 
середньої освіти стовідсотково забезпечено підручниками. 
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В умовах сьогодення важливим напрямком роботи закладів освіти є 
медичний супровід учасників освітнього процесу. У 375 закладах загальної 
середньої освіти наявно 326 ставок медичних працівників, із них 11,5 ставки 

лікарів, 278,5 ставки сестер медичних, 36 ставок сестер медичних з дієтичного 
харчування.  

Відповідно до затверджених графіків здійснюється проведення 
обов’язкових профілактичних медичних оглядів школярів. Станом на 
01.08.2022 медичні профілактичні огляди пройшли 62 393 учні, що становить 
63% від загального контингенту. На базі закладів загальної середньої освіти 
оглянуто 2 582 дитини (2,6%). 

Через відкриту військову агресію російської федерації  проти України, 
постійну загрозу ракетних ударів та обстрілів прикордонних територій 
обласним штабом з координації проведення оздоровчої кампанії у 2022 році в 
Сумській області було прийнято рішення про неможливість проведення у 2022 
році оздоровчо-відпочинкової кампанії. Відтак звичні для школярів пришкільні, 
профільні, позаміські (стаціонарні) табори, табори праці та відпочинку, 
наметові містечка цього літа не працювали.  

Під час активних бойових дій на території Сумської області значних 
пошкоджень зазнали 2 заклади оздоровлення, а саме: Комунальний заклад 
центру позашкільної роботи Путивльської міської ради «Дитячий оздоровчий 
табір «Восход» та Комунальний заклад дитячий оздоровчий табір «Десна» 
Зноб-Новгородської селищної ради. 

Через агресію російської федерації проти України зʼявилася низка 
викликів: 

 необхідність повернення дітей та їх батьків у межі області; 
 необхідність ефективного вирішення питання доступу до освіти 

внутрішньо переміщених учасників освітнього процесу в Сумській області, тих, 
хто виїхав за кордон; 
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 необхідність забезпечення закладів загальної середньої освіти області 
захисними укриттями, відновлення пошкоджених закладів; 

 необхідність забезпечення учнів і педагогічних працівників закладів 
загальної середньої освіти області компʼютерами, ноутбуками, планшетами, 
інтернет-обладнанням для здійснення дистанційного навчання; 

 необхідність розроблення методичного забезпечення для освітнього 
процесу в нових умовах із урахуванням різних форм організації; 

 оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти. 
Ключовими завданнями освітян у 2022/2023 навчальному році є створення 

безпечних умов для здобуття повної загальної середньої освіти в новому 
2022/2023 навчальному році з метою забезпечення безперервності навчання; 

облаштування захисних укриттів у закладах загальної середньої освіти; 
оновлення особливостей організації освітнього процесу в умовах воєнного 

стану; 
адаптація технологій навчання в контексті здійснення навчання офлайн, 

онлайн, у змішаній та індивідуальній формах;  
дотримання безпекового принципу для учасників освітнього процесу; 
реалізація оновлених навчальних програм загальної середньої освіти з 

предметів «Історія України», «Всесвітня історія» для 6-11 класів та 
інтегрованого курсу «Історія: Україна і світ» (10 клас), «Захист України»,  

«Основи здоров’я», «Зарубіжна література», «Література». 
 

Організація та проведення національного мультипредметного тесту 

 

Протягом останніх п’яти років Сумська 
область посідає одне з провідних місць в Україні 
за підсумками зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здобутих 
учнями на основі повної загальної середньої 
освіти. Проте у 2022 році через російську 
агресію та війну в Україні проведення 

традиційного зовнішнього незалежного оцінювання стало неможливим і вступ 
до закладів вищої освіти відбувався в особливому порядку.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.2022 
№ 345 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і 
науки України від 5 травня 2021 року № 498 «Деякі питання проведення у 
2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих 
на основі повної загальної середньої освіти» скасовано зовнішнє незалежне 
оцінювання у 2022 році. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2022 № 434 «Про 
організацію та проведення у 2022 році національного мультипредметного 
тесту» унормовано проведення національного мультипредметного тесту. 

З метою підготовки до проведення національного мультипредметного 
тесту 13.07.2022 проведено нараду під головуванням заступника керівника 
Сумської обласної військової адміністрації за участю директора Департаменту 
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освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, директора 
Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, начальника 
Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Сумській області, представників Головного управління Національної поліції в 
Сумській області, Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної 
адміністрації, міських голів міст, де розташовано тимчасові екзаменаційні 
центри, ректорів закладів вищої освіти м. Суми  та начальників управлінь 
(відділів) освіти територіальних громад. 

За результатами наради міським головам, керівникам відповідних служб 
області надано протокольне доручення заступника голови військової 
адміністрації щодо забезпечення безперебійного електропостачання до 
тимчасових екзаменаційних центрів, необхідності вирішення питання щодо 
забезпечення їх альтернативними приладами постачання електроенергії, 
організації безпечного розміщення осіб, які супроводжують учасників 
тестування, забезпечення контролю за станом пожежної, техногенної безпеки, 
охорони правопорядку на об’єктах, задіяних для проведення тесту та прилеглих 
до них територій. 

З метою дієвої підготовки випускників до участі в національному 
мультипредметному тесті Департаментом освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації, комунальним закладом Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти було вжито необхідних заходів, а саме: 

надано інформацію відповідальним особам у територіальних громадах, 
закладах освіти про особливості організації та проведення національного 
мультипредметного тесту у 2022 році; 

організовано систематичне оновлення інформації про національний 
мультипредметний тест на сайті комунального закладу Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти в рубриці «Вчимося в умовах 
воєнного стану»;  

розроблено та розміщено на сайті комунального закладу Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти методичні рекомендації 
щодо підготовки учасників до складання національного мультипредметного 
тесту: «Особливості підготовки до національного мультипредметного тесту з 
історії України в умовах воєнного стану», «Особливості підготовки до 
національного мультипредметного тесту з математики в умовах воєнного 
стану», «Особливості підготовки до національного мультипредметного тесту з 
української мови в умовах воєнного стану», «Методичні рекомендації щодо 
написання мотиваційного листа». 

Сумською обласною військовою адміністрацією, з урахуванням безпекової 
ситуації, наявності в закладах освіти захисних споруд цивільного захисту, було 
визначено місця проведення національного мультипредметного тесту 
(тимчасові екзаменаційні центри). 

Тимчасові екзаменаційні центри було створено на базі закладів загальної 
середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої 
освіти в містах Глухів, Конотоп, Кролевець, Лебедин, Ромни, Суми, Шостка та 
смт Недригайлів.  
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 У всіх центрах робочі місця учасників та персоналу було забезпечено 
комп’ютерною технікою, апаратне та програмне забезпечення якої відповідало 
чинним вимогам порядку формування та облаштування тимчасових 
екзаменаційних центрів. 

Для забезпечення процедури проведення тесту в області в якості відповідальних, 

їхніх помічників, старших інструкторів було підготовлено  
113 педагогічних та науково-педагогічних працівників.  

Для участі в основній сесії національного мультипредметного тесту 
зареєструвалося 5 153 учасники, узяло участь 4 598 осіб, що становить 89,2% від 
загальної кількості зареєстрованих.  

Під час додаткової сесії національний мультипредметний тест склали  

539 осіб із 624 зареєстрованих, що становить 86,4%.  

Із 14 до 15 вересня 2022 року в області буде проведено спеціальну сесію 
національного мультипредметного тесту. 

Загальна кількість учасників, які отримали 200 балів за складання національного 
мультипредметного тесту, становить 283 особи. Із них з одного предмета 200 балів 
отримали 204 випускники, із двох предметів – 60 осіб, із трьох – 19 осіб. За 
результатами складання національного мультипредметного тесту з української мови 
200 балів отримали 86 осіб, з історії України – 128 осіб, з математики – 167 осіб.  

 

Заклади загальної середньої освіти,  
випускники яких отримали 200 балів одночасно з 1-3-х предметів 

 

№ 
з/п 

Заклад загальної середньої освіти Кількість учасників, які отримали 
200 балів 

із 1-го 
предмета 

із 2-х 
предметів 

із 3-х 
предметів 

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

Сумської області 

3 2 1 

2 Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів № 2 Тростянецької міської ради 

1 2 1 

3 Комунальна установа Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27,               

м. Суми Сумської області 

1 2 1 

4 Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя 
Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми, 
Сумської області 

7 3 2 

5 Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми Сумської 
області 

4 2 1 

6 Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима 
Савченка Сумської міської ради 

6 3 1 

7 Кролевецький ліцей № 1 Кролевецької міської 
ради 

3 3 1 

8 Роменський ліцей № 1 імені 4 4 1 
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П.І. Калнишевського Роменської міської ради 

Сумської області 
 

У м. Суми 200 балів отримали 110 випускників із 24 закладів загальної 
середньої освіти. Найкращий результат виявили учні Комунальної установи 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17, м. Суми Сумської області, у 
якій кожен п’ятий учасник національного мультипредметного тесту отримав 
200 балів. По одному випускнику отримали 200 балів із трьох предметів у 

Комунальній установі Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської області, 
Комунальній установі Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені 
Максима Савченка Сумської міської ради, Сумському закладі загальної 
середньої освіти № 21 Сумської міської ради, Комунальній установі Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми Сумської області, 
Комунальній установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, 

м. Суми Сумської області. 
Серед міст обласного значення найбільша кількість випускників, які 

отримали 200 балів, – у м. Ромни – 23 особи. У м. Конотоп таких випускників – 

22 особи, у м. Глухів – 19 осіб, у м. Шостка – 19 осіб, у м. Кролевець –  

16 осіб. 
Серед випускників закладів загальної середньої освіти селищних 

територіальних громад один учасник національного мультипредметного тесту, 
випускник Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Ямпільської 
селищної ради, отримав 200 балів із трьох предметів. 

Серед учнів закладів загальної середньої освіти сільських територіальних 
громад три учасники національного мультипредметного тесту отримали 

200 балів із трьох предметів. Це випускники Грунської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу А.М. Діхтяренка Грунської 
сільської ради Охтирського району Сумської області, Комунального закладу 
Малопавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської 
ради, Нижньосироватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 
Бориса Грінченка Нижньосироватської сільської ради Сумського району 
Сумської області. 

В умовах воєнного стану випускники Сумської області, не зважаючи на 
численні тривоги, нетрадиційність та новизну цьогорічної вступної кампанії, 
продемонстрували наполегливість та високий рівень навчальних досягнень.  

 

Цифровізація освіти 

 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується значним впливом 
на нього інформаційно-комунікаційних технологій, що охоплюють усі сфери 
людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у 
суспільстві і утворюють глобальний інформаційний простір. Невід’ємною і 
важливою частиною цих процесів є комп’ютеризація освіти. В Україні 
відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у 
світовий інформаційно-освітній простір. Комп’ютерні технології покликані 
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стати невід’ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати 
його ефективність. Тому рівень комп’ютеризації разом з кадровим і 
методичним забезпеченням освітнього процесу є вирішальним показником 
оцінювання дієздатності сучасного закладу освіти.  

Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників 
освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. Основним призначенням служби 
інформаційного забезпечення є формування інформаційного освітнього 
середовища закладу; упровадження нових інформаційних технологій в освітній 
і управлінський процеси; інформаційно-методичне забезпечення освітнього 
процесу; упровадження електронного документообігу. 

Дистанційне навчання, на яке перейшли заклади загальної середньої освіти 
під час пандемії та яке набуло критичного значення в умовах воєнного стану, 
посилило увагу до використання електронних освітніх ресурсів. Серед тих, що 
пропонуються Міністерством освіти і науки України для закладів загальної 
середньої освіти, педагоги Сумщини використовували соціальні мережі, 
служби обміну миттєвими повідомленнями та мобільні застосунки (Viber 
тощо); платформи Moodle, Google Classroom, Zoom, ClassDojo, Classtime; 
онлайн-сервіси LearningApps.org, Padlet.com, Google Classroom; відеоролики, 
що розкривають теми шкільної програми, зокрема, канал Міністерства освіти і 
науки України, курси платформ Prometheus, EdEra та інші джерела; цифрові 
інструменти для запису скрінкастів (сервіс https://screencast-o-matic.com/), 

створення інтерактивних відео із запитаннями, вбудованими в ролик 
(https://edpuzzle.com/), розміщення власних роликів та надання до них доступу 
через Інтернет (https://www. youtube.com/). 

Протягом травня 2022 року проведено моніторинг стану використання та 
застосування електронних освітніх ресурсів 
педагогами. Шляхом анонімного 
анкетування визначено, як респонденти 
використовують електронні освітні 
ресурси, зокрема в процесі дистанційного 
навчання, якими інструментами володіють. 
Питання анкети також стосувалися 
визначення рівня та обсягу знань і вмінь 
здійснювати планування освітнього 
процесу з використанням електронних 

освітніх ресурсів; професійно-методичної майстерності; уміння організовувати 
різноманітні форми роботи. 

Анкета містила 5 запитань відкритого типу. За результатами опитування 
встановлено, що для забезпечення дистанційного навчання в умовах карантину 
та воєнного стану вчителі пропопонують програму для організації 
відеоконференцій Zoom (58,5%), вебсервіс GoogleClassroom (55,5%), мобільний 
додаток Viber (55,2%), програму Skype (37,7%), месенджер Telegram (21,2%), 
сайт закладу освіти (6%). Серед іншого респонденти вказали електронну 
пошту, Facebook, Messendger, Padlet, інструменти Google, Всеосвіта, освіта.ua, 
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власний блог, Google-календар. Однак ці інструменти не набрали більше трьох 
відповідей кожна. 
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Використання цифрових інструментів онлайн-спілкування  
для забезпечення дистанційного навчання (у відсотках) 

 

 

Серед електронних освітніх онлайн-ресурсів, що використовуються в 
освітньому процесі в закладах загальної середньої освіти, найбільшу питому 
вагу мають авторські уроки на каналі YouTube – 80%, студія онлайн-освіти 
EdЕra – 23,3%, український громадський проєкт масових відкритих онлайн-

курсів Prometheus – 12,5%, Національна онлайн-платформа для розвитку 
цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта» – 15,4%, відеоуроки на місцевих 
телеканалах – 4%. Серед іншого респонденти вказали на електронні 
підручники, Google Classroom, Viber, освітній хаб, власні напрацювання. 

 

Використання онлайн-ресурсів у 

освітньому процесі (у відсотках) 

 
 

Водночас було з’ясовано, що респонденти не завжди мали можливість 
використовувати електронні освітні ресурси, можливо тому, що такі умови для 
них не створено в закладі (25%) або створено частково (15%). Опитування 
серед окремих педагогів засвідчило і певні прогалини в обізнаності 
потенційних можливостей електронних освітніх ресурсів для проведення 
уроків, позакласної роботи. Саме тому було запропоновано відповісти на 
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запитання анкети «Які є перешкоди до використання електронних засобів 
навчання для надання освітніх послуг учням?». 

Як показує аналіз, до переліку перешкод респонденти віднесли недостатні 
технічні можливості, обмежений доступ дітей до Інтернету, недостатню 
мотивацію здобувачів освіти, неякісний Інтернет, апаратне забезпечення 
(електронні і механічні частини обчислювального пристрою), перевантаження 
мережі. Лише 48% респондентів зазначили, що проблем немає. 

Серед потреб в обізнаності щодо використання електронних освітніх 
ресурсів в освітньому процесі, зокрема в умовах карантину та воєнного стану, 

40% респондентів зазначили потреби в проходженні онлайн-курсів та вебінарів 
практичного аспекту, що нададуть їм практичні поради щодо організації 
дистанційного навчання учнів з використанням електронних освітніх ресурсів; 
25% респондентів наголосили, що потребують знань та чітких інструкцій щодо 
використання електронних освітніх ресурсів; 15% із них зазначили, що не 
мають жодних потреб; 10% визначили як потребу нестачу часу, щоб самостійно 
розібратись, яким чином організувати та забезпечити якісний освітній процес в 
умовах дистанційного навчання.  

Загалом, як показує аналіз анонімного опитування, відповіді засвідчили 
про високу обізнаність педагогів щодо різноманіття електронних освітніх 
ресурсів, використання їх під час проведення уроків, зокрема в умовах 
дистанційного навчання та воєнного стану. Однак те, що більшість 
респондентів обрали лише один або два варіанти зазначених електронних 
освітніх ресурсів, свідчить про необхідність систематично ознайомлювати 
вчителів із різними електронними освітніми ресурсами, специфікою їх 
використання. 

Учасники освітнього процесу закладів освіти області долучилися до 
проєкту «Всеукраїнська школа 
онлайн». На кінець 2021 року на 
національній платформі 
«Всеукраїнська школа онлайн» 
було зареєстровано понад 
25 тисяч  учнів 5-11 класів та 
понад 6 тисяч педагогічних 
працівників.  

Всеукраїнська школа 
онлайн – це українська 
національна онлайн-платформа 
для змішаного та дистанційного 
навчання учнів 5-11 класів і 
методичної підтримки вчителів. 

Платформа містить навчальні матеріали, що пройшли 5 ступенів перевірки та 
відповідають державним стандартам.  

Мета Всеукраїнської школи онлайн – забезпечити кожному українському 
учневі та вчителю рівний, вільний і безоплатний доступ до якісного освітнього 
контенту. Платформа містить відеоуроки, тести та матеріали для самостійної 
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роботи з 18 основних предметів: українська література, українська мова, 
біологія, біологія та екологія, географія, всесвітня історія, історія України, 
математика, алгебра, алгебра і початки аналізу, геометрія, мистецтво, основи 
правознавства, природознавство, фізика, хімія, англійська мова та зарубіжна 
література. Увесь освітній контент відповідає чинним державним освітнім 
програмам, а його якість перевірена Українським інститутом розвитку освіти. 
Перелік та тематику курсів запропоновано Міністерством освіти і науки 
України. 

Із огляду на виклики та нагальні потреби, що постали перед системою 
освіти України в умовах пандемії COVID-19 та воєнного стану, з метою 
дерегуляції та дебюрократизації управління системою освіти, спрощення 
ведення документообігу закладів загальної середньої освіти, за дорученням 
Міністерства освіти і науки України, Державною науковою установою 
«Інститут освітньої аналітики» забезпечено розробку державних безкоштовних 
електронних журналів та щоденників у рамках розвитку Програмно-апаратного 
комплексу «Автоматизований комплекс освітнього менеджменту» (ПАК 
«АІКОМ»), який є модернізованою системою ІТС «ДІСО». Використання цих 
інструментів стало ще актуальнішим в умовах воєнного стану. 

Упровадження цього програмного продукту є інновацією, що надає 
педагогічним працівникам, батькам та учням закладів загальної середньої 
освіти зручний онлайн-інструмент, який 24/7 забезпечить доступ до оцінок, 
стану відвідування та інших ресурсів журналу. Упровадження такого ІТ- 

рішення є особливо актуальним для тих закладів та громад, що не можуть собі 
дозволити закупівлю альтернативних комерційних програмних продуктів. 

Основною метою впровадження електронного журналу є підвищення 
ефективності роботи педагогів; формування цифрової компетентності та 
інформаційної культури всіх суб’єктів освітнього процесу; удосконалення 
освітнього менеджменту за допомогою автоматизації збирання, оброблення, 
зберігання та  використання інформації закладу освіти; організація освітнього 
процесу з використанням технологій дистанційного навчання; підвищення 
мотивації учнів до відвідування занять та вивчення навчальних предметів; 
посилення участі батьків в освітньому процесі. 

Усі заклади загальної середньої освіти можуть безкоштовно приєднатися 
до сервісів, що дозволяють користуватися електронними журналами і 
щоденниками. До проєкту вже долучилися 60 закладів у 26 територіальних 
громадах області, які для участі в пілотних випробуваннях державних 
безкоштовних електронних журналів та щоденників, у рамках модернізації 
програмно-апаратного комплексу «Автоматизований комплекс освітнього 
менеджменту», упроваджують електронні журнали та щоденники. Найбільш 
поширеними серед них є «Нові знання» та E-Journal. 

Так, четвертий рік поспіль для швидкої та якісної комунікації учасників 
освітнього процесу педагоги Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 5 Роменської міської ради користуються функціоналом платформи E-schools, 

що схвалена до використання Інститутом модернізації змісту освіти 
Міністерства освіти і науки України. Сайт школи розміщено на піддомені 
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третього рівня сайту e-schools.info, де кожен користувач має власний кабінет із 
відповідними правами доступу до контенту. Уся приватна інформація про 
користувачів надійно захищена. Оцінки, домашні завдання, новини шкільного 
життя – усе це зручно та своєчасно у смартфоні, комп’ютері або планшеті всіх 
учасників освітнього процесу. У сайт вбудовано зручний, функціональний 
сервіс шкільних електронних журналів та щоденників, що за виглядом схожі на 
паперові прототипи, але є більш сучасними. 

Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської 
ради протягом шести років співпрацює з корпорацією Microsoft. З метою 
забезпечення в закладі єдиних підходів до створення електронного освітнього 
середовища використовується платформа MicrosoftOffice 365. Застосунок 
об’єднує все у спільному робочому середовищі, що містить чат для нарад, 
файлообмінник і корпоративні програми. Уроки, заняття гуртків, години 
спілкування з класним керівником, наради, педагогічні ради успішно проводять 
в закладі освіти в дистанційному режимі за допомогою платформи 
MicrоsoftTeams.  

Електронну платформу Atoms, що має 
гриф Міністерства освіти і науки України і 
містить електронні щоденники, класні 
журнали, генератор розкладу та автоматичне 
створення звітів, упроваджено в Роменському 
закладі загальної середньої освіти І-ІІ 
ступенів № 8 Роменської міської ради.  

Головним завданням учителя під час 
дистанційного навчання є побудова сучасного 
уроку, що був би цікавим, ефективним та 
давав змогу досягати поставлених цілей. 
Підготувати такий урок можливо за 
допомогою онлайн-сервісу Goformative, про 

що свідчить досвід роботи педагогів Роменського ліцею № 1 імені 
П.І. Калнишевського. Цей інструмент дозволяє створювати різноманітні 
завдання, дає можливість залучити до роботи на уроці всіх учнів класу, а 
вчитель може відслідковувати процес роботи учнів у режимі реального часу. 
Перевагою використання сервісу є можливість коментувати роботу учнів та 
надавати зворотний зв’язок у будь-який момент. 

В освітньому просторі Сумщини успішно розвивається та набуває все 
більшої актуальності STEM-освіта з поєднанням проєктного та 
міждисциплінарного підходів. Упровадження STEM-освіти, інтеграція 
навчальних предметів, орієнтир на практичну спрямованість і розвиток 
критичного мислення, дослідницько-проєктна діяльність у рамках реалізації 
Концепції «Нова українська школа» сприяють оновленню змісту освіти, її 
модернізації, переходу до надання освітніх послуг високої якості, що в 
подальшому призведе до якісно нового етапу розвитку суспільства та реалізації 
глобальних цілей сталого розвитку. 
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Комунальним закладом Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти реалізується інноваційний освітній проєкт «STEM-школа – 

2022», до роботи якої долучилися понад 300 педагогів із 275 закладів освіти 
Сумщини. 

Члени науково-дослідної лабораторії STEM-освіти взяли участь у «STEM-

тижні – 2022» у рамках фестивалю «STEM-весна – 2022». Видано анотований 
каталог «STEM-освіта: теорія і практика», створено банк даних «STEM-освіта 
Сумщини». 

Понад 93% закладів освіти області успішно працюють за різними 
напрямами реалізації STEM-освіти: LEGO-конструювання, STEAM-навчання, 
робототехніка, робототрафік, графічний дизайн, 3D-моделювання та 
мейкерство. Зросла кількість STEM-лабораторій з наявним технологічним 
обладнанням, а також на 15% підвищився рівень використання робототехніки в 
освітньому процесі. 

 

 
 

У Сумській області лідируючі позиції в упровадженні STEM-освіти 
посідають заклади загальної середньої освіти Сумської та Шосткинської 
міських територіальних громад. 

З метою ефективного використання інформаційно-комунікаційних 
технологій  в освітньому процесі для педагогів області комунальним закладом 
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти проведено 
обласний методичний хакатон «Компетентнісно орієнтоване середовище 
НУШ» із питань організованого початку навчального року, де висвітлено 
питання «Компетентнісний підхід у реалізації змісту навчання інформатики»; 
обласні онлайн-семінари «Середовище програмування як засіб навчання учнів 
основам програмування» та «Медіаосвіта в освітньому процесі закладу 
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дошкільної освіти»; перший тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2022» у номінації «Інформатика» (45 учасників). 
У закладах освіти впроваджуються методики інтеграції інфомедійної 

грамотності в навчальні програми, педагоги активно проходять курси з основ 
медіаграмотності. Так, в області підготовлено майже 3 тисячі педагогів, які 
використовують дистанційні технології навчання. 

З метою розвитку критичного мислення молоді та формування вмінь 
орієнтуватися в сучасній інформаційній екосистемі, протистояти шкідливим 
впливам через інтеграцію інфомедійної грамотності в шкільну програму, 
безпосередньо в навчальні матеріали уроків, заклади загальної середньої освіти 
області активно приєднуються до проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна 
грамотність», що впроваджується 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. 
Учасниками зазначеного проєкту є 27 закладів освіти області.  

Для швидкого інформування педагогів щодо впровадження медіаосвіти в 
області та Україні створено сайт «Медіаосвітній простір Сумщини» 
https://sites.google.com/site/mediaosvitasoippo та спільнота у Facebook 
https://www.facebook.com/groups/269269513565158. 

Кожен заклад освіти має власний сайт, що є офіційним джерелом 
інформації про заклад в Інтернеті та значно посилює його імідж на ринку 
освітніх послуг.  

Усі заклади загальної середньої освіти області підключено до мережі 
Інтернет. Із них 250 закладів мають швидкість доступу від 30 до 100 Мбіт/с, 
125 закладів – більше 100 Мбіт/с. У 2021 році проведено заходи щодо 
покращення швидкості Інтернету в 35 закладах загальної середньої освіти. 
Придбано мережеве обладнання на суму 164,7 тис. гривень для 16 закладів 
загальної середньої освіти Глухівської та Сумської міських, Краснопільської  та 
Шалигинської селищних, Садівської та Хмелівської сільських територіальних 
громад. 

Кількість працюючих персональних комп’ютерів та ноутбуків, не задіяних 
в адміністративно-господарській діяльності закладів загальної середньої освіти, 
становить 9 271 (у 2020/2021 навчальному році – 8 823). Із них тих, яким 5 років 
і менше, – 4 690. На один працюючий комп’ютер припадає 10 учнів, а на один 
комп’ютер, якому 5 років і менше, – 20 учнів. Забезпеченість закладів загальної 
середньої освіти області комп’ютерною технікою із розрахунку 1 працюючий 
комп’ютер на 10 учнів становить 98%; із розрахунку 1 комп’ютер, якому 
5 років і менше, на 10 учнів – 49%.  

Комп’ютерна техніка закладів освіти постійно оновлюється. 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 освітнього процесу в 
закладах загальної середньої освіти» виділено кошти на придбання ноутбуків 
для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Сумської 
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області. У 2021 році здійснено закупівлю 1 524 ноутбуків для педагогічних 
працівників 177 закладів загальної середньої освіти 46 територіальних громад 
на умовах співфінансування. Витрачено кошти державного бюджету в сумі 
22 468,2 тис. гривень та місцевих бюджетів – 4 637 тис. гривень. 

У 2022 році за програмою Міністерства освіти і науки України та 
ЮНІСЕФ педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти області 
забезпечено 583 ноутбуками для дистанційної роботи. Необхідне цифрове 
обладнання отримали вчителі закладів, що зазнали пошкоджень у результаті 
агресії російської федерації. 

Серед викликів щодо організації освітнього процесу в умовах воєнного 
стану –  неможливість повернення всіх здобувачів освіти до очного навчання 
через несприятливу безпекову ситуацію, що потребує широкого використання 
технологій онлайн-навчання та викладання; недостатня забезпеченість 
технічними засобами навчання здобувачів освіти та педагогів; обмежений 
доступ закладів освіти області до високошвидкісного Інтернету. 

Для вирішення зазначених 
проблем та надання можливості 
навчатися кожному здобувачу 
освіти необхідно забезпечити 
організацію ефективного 
освітнього процесу з 
використанням технологій 
дистанційного навчання; розвиток 
та поширення мережі фіксованого 
широкосмугового доступу до 
мережі Інтернет зі  швидкістю не 
менше 100 Мбіт/с; підвищення 

рівня професійної компетентності педагогічних працівників; запровадження 
електронних журналів та щоденників; налагодження інтерактивного зв’язку 
між учителями, батьками та учнями, сприяння створенню нових форм 
педагогіки партнерства всіх суб’єктів освітнього процесу, формування їх 
цифрової компетентності та інформаційної культури. 

 

Організація підвезення учнів  
до закладів загальної середньої освіти 

 

У Законі України «Про освіту» визначено, що осіб, які здобувають повну 
загальну середню освіту, проживають у сільській місцевості і потребують 
підвезення до закладу освіти та у зворотному напрямку, забезпечують таким 
підвезенням за кошти місцевих бюджетів. Органи місцевого самоврядування 
забезпечують та фінансують підвезення учнів до закладів початкової і загальної 
середньої освіти та у зворотному напрямку. За потреби надають транспортні 
засоби, пристосовані для перевезення осіб, які пересуваються на колісних 
кріслах. 
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Перевезення шкільними автобусами організовують відповідно до чинних 
нормативно-правових актів із забезпечення безпеки дорожнього руху, 
перевезень пасажирів автобусами, а саме: Закону України «Про дорожній рух», 
Закону України «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту. 

Належна організація підвезення дітей, які проживають за межею 
пішохідної доступності, до закладів освіти сприяє створенню якісного 
сучасного освітнього простору, забезпеченню умов для збереження життя і 
здоров’я учнів та вихованців, проведенню оптимізації мережі закладів освіти та 
ефективному використанню бюджетних коштів, розширює можливості для 
гурткової та позакласної роботи. 

Показник охоплення учнів сільської місцевості, які проживають за межею 
пішохідної доступності, різними видами організованого підвезення до місць 
навчання та у зворотному напрямку у 2021/2022 навчальному році становив 
99% (10 603 учні). Для підвезення 9 936 учнів (94%) до початку збройної агресії 
російської федерації було задіяно 298 шкільних автобусів.   

Стовідсотково забезпечено підвезенням шкільними автобусами учнів у 45 
територіальних громадах Сумської області. 

Орендованим транспортом підвозилися 219 учнів Білопільської та 
Шосткинської міських, Краснопільської селищної, Боромлянської та 
Новослобідської сільських територіальних громад. 

 

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 
Кролевецькій міській територіальній громаді (77%). Усі учні Бездрицької 
сільської територіальної громади проживають у межах пішохідної доступності 
до закладів загальної середньої освіти та не потребують підвезення. 

94 

2 3 1 

Шкільним автобусом 

Орендованим транспортом 

Рейсовим транспортом 

За кошти батьків 
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Стан підвезення учнів 

шкільними автобусами (у відсотках) 

 
 

На початку 2021/2022 навчального року на умовах співфінансування за 
кошти освітньої субвенції та місцевих бюджетів придбано 11 автобусів. 

Використано кошти 
державної субвенції 
в сумі 12 228,2 тис. 
гривень, місцевих 
бюджетів – 8 627,8 

тис. гривень. 
Автобуси придбано 
для Ворожбянської, 

Глухівської, 
Путивльської 

міських, 
Дубов’язівської, 

Есманьської, Зноб-

Новгородської, 
Краснопільської, 

Свеської, Ямпільської селищних, Верхньосироватської сільської 
територіальних громад. Миколаївська селищна територіальна громада отримала 

автобус, обладнаний місцями для дітей з особливими освітніми потребами. 
Також придбано 3 шкільні автобуси за кошти залишку освітньої субвенції 

на суму 6 398,24 тис. гривень. Транспорт отримали Буринська міська, 
Великописарівська селищна територіальні громади та Комунальний заклад 
Сумської обласної ради «Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю».   
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Кролевецька міська 

Буринська міська 

Краснопільська селищна 
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Разом з тим повномасштабне 
вторгнення російської федерації в 
Україну внесло корективи. За період 
воєнних дій на території Сумської 

області 36 одиниць техніки передано на 
потреби ЗСУ, 9 – пошкоджено, 2 –
викрадено на територію країни-агресора, 
1 – знищено. З урахуванням зазначеного 

та потреби, що існувала до 24 лютого 
2022 року, для забезпечення 
стовідсоткового підвезення учнів до 
місць навчання та у зворотному 
напрямку не вистачає 78 шкільних 
автобусів, а освітня субвенція, виділена 
на придбання зазначеної техніки, у 
зв’язку з початком воєнних дій, 
залишилася нерозподіленою.   

 

 

Кількість 

шкільних автобусів, що не можуть бути залучені до перевезення 
учнів і педагогічних працівників до місць навчання, роботи та у 

зворотному напрямку, та потреба у їх придбанні 
 

Територіальна громада 
Передано на 
потреби ЗСУ Пошкоджено Знищено Викрадено 

Потреба у 
шкільних 
автобусах 

КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН 

Бочечківська сільська      1 

Буринська міська       

Дубов’язівська селищна  1    1 

Конотопська міська  1    1 

Кролевецька міська      3 

Новослобідська  сільська      2 

Попівська сільська       

Путивльська міська  1    2 

УСЬОГО 3    10 

ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН 

Боромлянська сільська    1 1 2 

Великописарівська селищна  1    4 

Грунська сільська      1 

Кириківська селищна  1    1 

Комишанська сільська  1    2 

Охтирська міська  1    1 
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Тростянецька міська  1    3 

Чернеччинська сільська  1 1   2 

Чупахівська селищна  2 1   3 

УСЬОГО 8 2 1 1 19 

РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН 

Андріяшівська сільська  1     

Вільшанська сільська      2 

Коровинська сільська  1    3 

Липоводолинська селищна  1    1 

Недригайлівська селищна  2    3 

Роменська міська  5    4 

Синівська сільська      1 

Хмелівська сільська  1    1 

УСЬОГО 11    15 

СУМСЬКИЙ РАЙОН 

Бездрицька сільська       

Білопільська міська      1 

Верхньосироватська сільська     1 1 

Ворожбянська міська  1     

Краснопільська селищна  3    4 

Лебединська міська   6   5 

Миколаївська селищна      2 

Миколаївська сільська       

Миропільська сільська  1    1 

Нижньосироватська сільська      2 

Річківська сільська      1 

Садівська сільська      2 

Степанівська селищна       

Сумська міська       

Хотінська селищна      1 

Юнаківська сільська      1 

УСЬОГО 5 6  1 21 

ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН 

Березівська сільська  1     

Глухівська міська      1 

Дружбівська міська  1    1 

Зноб-Новгородська селищна  1    1 

Есманьська селищна   1    

Свеська селищна      1 

Середино-Будська міська  2    4 

Шалигинська селищна      1 

Шосткинська міська  3    3 

Ямпільська селищна  1    1 

УСЬОГО 9 1   13 

УСЬОГО (область) 36 9 1 2 78 

 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти необхідно створити 
належні умови безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, 
вихованців та педагогічних працівників закладів освіти до місць навчання, 
роботи і додому, що передбачено законодавством України. 

Головними викликами організації підвезення в закладах загальної 
середньої освіти є недостатня кількість шкільних автобусів та дотримання 
правил безпеки під час перевезень. 
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З огляду на це пріоритетними завданнями є відновлення парку шкільних 
автобусів, залучення волонтерських, громадських організацій, бізнесу до 
організації підвезення учнів до місць навчання та у зворотному напрямку, 
обстеження під’їзних шляхів та маршрутів руху шкільних автобусів. 

 

Безпечне та якісне харчування 

 

Харчування відіграє важливу роль у повноцінному розвитку і зростанні 
школярів. Воно сприяє загальному зміцненню організму дітей, може впливати 
на їхню працездатність і успішність. Достатня кількість поживних речовин і 
правильна культура споживання їжі не лише вберігають дитину від численних 
хвороб, а й роблять її бадьорішою й уважнішою. 

Раціональне харчування учнів будується на дотриманні трьох основних 
принципів: забезпечення відповідності енергетичної цінності раціону 
харчування енергозатратам організму; задоволення фізіологічних потреб 
організму у визначеній кількості енергії і співвідношенні в харчових речовинах; 
дотримання оптимального режиму харчування, тобто фізіологічно 
обґрунтованого розподілу кількості споживаної їжі протягом дня. 

Їжа в школі має бути корисною, 
смачною і різноманітною. Новацій 
зазнали не тільки склад шкільного 
меню та рецептури приготування, а й 
форми організації харчування, 
рекомендації до обладнання 
харчоблоків та роботи з 
постачальниками, а також підходи у 
формуванні культури здорового 
харчування у школярів як наскрізної 
компетенції Нової української 

школи. 
В умовах обмеженого доступу до різноманіття продуктів особливо 

важливо закласти базові знання про принципи здорового харчування. Адже 
війна створила нові умови. Наприклад, діти мають більше рухатися, часто 
бігаючи в укриття, а коли вони переживають стрес, їхні запаси енергії, отримані 
з їжею, швидко витрачаються. 

Правильний денний розподіл продуктів та правильне їх поєднання 
допоможе дітям довго утримувати енергію, що дуже важливо під час війни, 
коли, на жаль, немає впевненості, на що її треба буде використати найближчим 
часом. 

Одним із ключових нормативних актів, що дав старт реформі системи 
харчування в дитячих організованих колективах на законодавчому рівні, 
стала 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».   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
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Рік як розпочалася  реформа харчування в закладах освіти. Нові норми, 
меню, тендерні закупівлі продуктів, оновлення харчоблоків – громади 
стикнулися з багатьма викликами. 

У грудні 2021 року розпочато роботу платформи про здорове харчування 
«ЗНАЇМО» (Коли ми знаємо, що їмо). Вона є частиною реформи системи 
шкільного харчування. 

Платформа містить всю ключову інформацію про реформу, нормативно-

правову базу, навчальні та інформаційні матеріали, рекомендовані меню для 

шкіл і технологічні картки приготування страв, інформацію про харчування 

дітей з особливими дієтичними потребами, відеоінструкції щодо сучасних форм 

організації шкільного харчування, приклади успішних практик. Основне 

завдання платформи – інформувати освітніх управлінців, керівників закладів 

освіти, педагогів та батьків про зміни в системі харчування та найкращі 
практики організації харчування в закладах загальної середньої освіти. 

Окремий розділ для батьків учнів містить матеріали та поради, що 

допоможуть краще зрозуміти особливості здорового харчування. 

З метою ефективного впровадження реформи шкільного харчування в 
області організовано навчання кухарів та відповідальних за організацію 
харчування осіб. На базі семи закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти у вересні 2021  року проведено навчання для 252 кухарів закладів 
дошкільної освіти, інституційного догляду та виховання дітей за 
короткостроковою програмою з теми «Новітні підходи щодо організації 
харчування в закладах загальної середньої освіти». 

У жовтні  2021 року керівники органів управління освітою Сумщини стали 

учасниками одного із регіональних форумів «Реформа шкільного харчування» в 

м. Дніпро. 

Питання реформування шкільного харчування розглянуто в грудні 
2021 року під час V освітнього форуму «Освіта Сумщини: синергія та 
трансформація» за участю керівництва Сумської обласної державної 
адміністрації, голів територіальних громад, керівників місцевих органів 
управління освітою.   

З метою створення умов для безпечного та якісного харчування дітей у 
2021 році вжито заходів щодо покращення матеріально-технічного оснащення 
харчоблоків шкільних їдалень. Проведено капітальні та поточні ремонти в 
98 закладах освіти на суму 17 972,6 тис. гривень, оновлено матеріально-

технічну базу харчоблоків 97 закладів освіти – 5 337,9 тис. гривень. 
Проте свої корективи до реформи шкільного харчування внесла збройна 

агресія російської федерації проти  України.   
Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) спільно з освітньою платформою EdEra 

розроблено онлайн-курс для освітян та інших спеціалістів, які працюють із 
дітьми. Курс «Основи здорового харчування для учнів 1-4 класів» допоможе 
організувати здорове та збалансоване харчування навіть в умовах війни.  

Так, 459 учителів початкових класів області отримали сертифікати про 
проходження онлайн-курсів на освітній платформі EdEra. 
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На початок 2022 року різними видами харчування було охоплено 
87 556 учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти, що становить 89% 
від загального контингенту школярів. Гаряче харчування отримували 
86 572 учні (88%), серед яких 39 251 учень 1-4 класів (100%). Для 984 учнів 
(1%) організовано харчування шляхом роздачі фасованої харчової продукції. 

У закладах освіти області здійснено заходи щодо організації 
індивідуального харчування для 137 учнів з особливими дієтичними потребами 
з урахуванням рекомендацій щодо обмеження/виключення відповідних 
харчових продуктів, напоїв та страв, зазначених у медичній документації 
(історія розвитку дитини форма 026/о).  

Завдяки ініціативі та тісній співпраці органів місцевого самоврядування та 
органів виконавчої влади Бочечківської, Новослобідської, Попівської сільських, 
Дубов’язівської селищної, Кролевецької міської рад  Конотопського району; 
Кириківської селищної ради Охтирського району; Андріяшівської, 
Вільшанської, Коровинської сільських рад Роменського району; Бездрицької, 
Садівської, Юнаківської сільських, Краснопільської, Степанівської, Хотінської 
селищних рад Сумського району  забезпечено безкоштовне харчування учнів 1-

4 класів.  
Середня вартість одноразового харчування дітей у закладах освіти 

становить 21 гривню. Найвища вартість харчування 1 учня для 1-4 класів у день 
– 35 гривень.  

Попри кризу, заклади загальної середньої освіти Сумщини налагоджують 
роботу за різними формами організації освітнього процесу. При очному та 
змішаному навчанні органам управління освітою необхідно розглянути  різні 
форми організації харчування учнів, при цьому враховуючи, що харчування 
повинно бути регулярним та здоровим для дітей в умовах війни. Як 
оптимальний варіант, харчування може здійснюватися за способом кейтеринг. 

З метою забезпечення 
санітарно-епідемічних вимог у 
закладах освіти, лабораторного 
підтвердження безпечності та 
якості сировини і харчових 
продуктів, що використовуються 
для харчування дітей, дотримання 
норм харчування та калорійності 
готових страв до Обласної 
комплексної програми «Освіта 
Сумщини у 2022 – 2024 роках» 
додано окремий розділ «Безпечне та якісне харчування в закладах освіти».  

Державний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері 
безпечності харчових продуктів та санітарного законодавства в закладах освіти 
здійснюється Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській 
області.  

З метою своєчасного виявлення та усунення ризиків епідемічних 
ускладнень вжито заходів щодо проведення лабораторних досліджень питної 
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води та харчових продуктів фахівцями 
структурних підрозділів Державної установи 
«Сумський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України». 

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. 

Працівників харчоблоків забезпечено 
санітарним одягом та засобами індивідуального захисту для 
робіт, пов’язаних з організацією харчування. 

У заклади освіти постачаються продукти та продовольча 
сировина належної якості із супровідними документами, що 
підтверджують їх походження та безпечність. 

Питання якісного та безпечного  харчування дітей, сучасних 
підходів до організації шкільного харчування включено в 
тематику батьківських зборів, консультацій, лекторіїв, бесід для 
учнів та батьків, розглядаються на загальних зборах колективів, 
на засіданнях педагогічних рад, висвітлено  в інформаційних 
куточках закладів освіти.  

З метою забезпечення здорового способу життя, формування 
ціннісного ставлення дітей до здоров’я,  розвитку здоров’язбережувального 
середовища у 155 закладах освіти області функціонують здоров’язбережувальні 
осередки та різні моделі Шкіл здоров’я. 

Заклади освіти, що працюють у мережі, 
створюють власні концепції школи сприяння 
здоров’ю, плани та програми із формування в 
дітей та учнівської молоді позитивної 
мотивації на здоровий спосіб життя, 
аналітичні та діагностичні матеріали власної 
діяльності, паспорти та щоденники здоров’я. 
Вони залучають до діяльності батьків, 
громадські організації, органи учнівського самоврядування. 

Збалансоване харчування важливе як для фізичного та розумового 
розвитку дитини, так і для психологічного добробуту. Уживання корисних 
продуктів допомагає підтримувати оптимальну вагу, запобігає ризику 
виникнення цукрового діабету та захворювань серцево-судинної системи. У 
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поєднанні з активним способом життя сприяє збереженню здоров’я в дитинстві 
та в дорослому житті. 

Повномасштабна військова агресія російської федерації проти України 
зумовила низку викликів у сфері організації харчування дітей: 

дотримання норм харчування відповідно до постанови 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»; 

обмежена можливість приготування їжі на харчоблоках шкільних їдалень в 
умовах частих повітряних тривог, можливого відключення електроенергії. 

З огляду на зазначене, пріоритетним завданням є розширення форм 
організації харчування в закладах загальної середньої освіти, забезпечення 
дотримання норм харчування, засвоєння здобувачами освіти базових знань про 
принципи здорового харчування. 

 

Робота з обдарованою учнівською молоддю 

 

Карантинні обмеження, широкомасштабна агресія російської федерації 
проти України, тимчасове призупинення освітнього процесу, організація 
освітнього процесу за дистанційною формою навчання, застосування змішаної 
форми навчання викликали необхідність докорінних змін в організації роботи з 

обдарованою учнівською молоддю. Постало питання створення безпечних умов 
для розвитку її інтелектуального та духовного потенціалу. 

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. Розвиток здібностей і обдарувань задекларовано серед основних завдань 
загальної середньої освіти. Це пріоритетне завдання відображено в законах 
України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Указі Президента 
України від  18 січня 1996 року № 63/96 «Про Національну програму «Діти 
України». Обдарованим дітям держава надає підтримку й заохочення 
(стипендії, направлення на навчання і стажування до провідних вітчизняних та 
закордонних освітніх, культурних центрів). Указом Президента України від 30 

вересня 2010 року № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення 
та підтримки обдарованих і талановитих дітей та 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. 

В умовах карантинних обмежень, запровадження дії правового режиму 
воєнного стану в Сумській області створено безпечні умови для участі дітей у 

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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всеукраїнських, обласних, міських, шкільних олімпіадах з базових дисциплін, 
творчих конкурсах, турнірах, інтелектуальних змаганнях. І, як результат, в 
обласному банку даних обдарованої учнівської молоді зареєстровано 10 192 

юні обдарування.  

У 2021/2022 навчальному році в Сумській області олімпіади проходили із 

17 навчальних предметів. У І етапі взяли участь 46 838 учнів; у ІІ етапі – 

3 303 учні. Із 235 учнів закладів загальної середньої освіти області, які взяли 
участь у ІІІ етапі олімпіад, 88 учнів вибороли 106 призових місць. Із них 16 
учнів – від 2 до 3 призових місць (2 учні отримали перемогу на 3 олімпіадах, 15 
учнів вибороли по 2 призові місця).  

Найкращі результати виявили учні закладів загальної середньої освіти 
Сумської територіальної громади (117 учасників, 71 переможець, 60,6% 

результативності). Найбільшу кількість переможців підготувала Комунальна 
установа Сумська класична гімназія Сумської міської ради – 18 (23 учасники, 
79% результативності).  

 

     
 

Високі результати демонструють учні закладів загальної середньої освіти 
Сумщини в міжнародних та всеукраїнських конкурсах, турнірах. 

У І етапі ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка взяли участь 3 262 учні закладів 
загальної середньої освіти, у ІІ – 367, у ІІІ – 32. Переможцями ІІІ етапу 
ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка стали 27 учнів закладів загальної середньої 
освіти.  

Перемогу у фінальному етапі конкурсу вибороли 9 учнів закладів загальної 
середньої освіти (І місце – 1, ІІ місце – 1, ІІІ місце – 7); 1 учень закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти (ІІ місце), 3 студенти закладів 
фахової передвищої та вищої освіти (І місце – 1, ІІІ місце – 2). 

У 1-ому етапі ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 
Яцика взяли участь 6 330 учнів закладів загальної середньої освіти, у 2-ому – 

909, у 3-ому – 88. 
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На підставі рішення журі 
підсумкового етапу визначено 5 
переможців, серед яких – 4 учні закладів 
загальної середньої освіти. Учениця 6 
класу Конотопської гімназії 
Конотопської міської ради Сумської 
області Шендрик Ярослава посіла І 
місце. 

Особливою популярністю 
користуються серед учнів області 
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», Міжнародний учнівський 
конкурс юних істориків «Лелека», Міжнародний конкурс з інформатики та 
комп’ютерної вправності «Бобер», Всеукраїнська українознавча гра 
«Соняшник», Міжнародний конкурс «Sunflower», літературно-мистецькі 
конкурси «Я гордий тим, що українець зроду!», «Проба пера», Всеукраїнський 
конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!». 

У 2021 році 7 учнів закладів загальної середньої освіти області отримували 
стипендію Президента України. 

Так, відповідно до Указу Президента України від 15 листопада 2021 року 

№ 577/2021 «Про призначення стипендій Президента України переможцям 
ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка» стипендію Президента України призначено 
учениці 9 класу Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми Сумської області Дар’ї Жиронкіній, випускниці 
комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 
Сумської міської ради Анастасії Рижковій.  

Стипендію Президента України із числа переможців ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
Малої академії наук України отримували 3 учні Сумської області (Соп’яненко 
Надія, учениця 9 класу Комунального закладу Есманьської селищної ради 
«Кучерівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа 
І-ІІІ  ступенів, дошкільний навчальний заклад «Полісяночка» Есманьської 
селищної ради Шосткинського району Сумської області; Супрун Катерина, 
учениця 11 класу Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Конотопської міської ради Сумської області; Шудрик Олександра, учениця 
11 класу Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11, Охтирської 
міської ради Сумської області). 

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання стипендію 
Президента України у 2021 році отримали Яхненко Владислава, випускниця 

Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради, Ісаков 
Дмитро, випускник Комунальної установи Сумська спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка, м. Суми Сумської 
області. 
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Згідно з  Положенням про порядок 
призначення стипендій голови обласної 
державної адміністрації обдарованим 
учням – переможцям олімпіад, турнірів, 
конкурсів, спортивних змагань у                     
2021 році стипендію отримали 58 учнів 

області. Серед стипендіатів – 52 учні 
закладів загальної середньої освіти, 6 – 

професійної (професійно-технічної) 
освіти.  

У 2021/2022 навчальному році стипендіями сільських, селищних та 
міських голів було відзначено 267 учнів (у 2020/2021 навчальному році – 242); 

надбавки до посадового окладу отримали 122 педагогічні працівники, які 
підготували переможців олімпіад, конкурсів, турнірів, спортивних змагань. 

У цей скрутний для України час украй важливим залишається  питання 

подальшої підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді шляхом 
створення безпечних умов для їх творчого, інтелектуального, духовного і 
фізичного розвитку. 

 

Система інституційного догляду та виховання дітей 

 

В області функціонує система інституційного догляду та виховання дітей 
(16 закладів), у тому числі заклади різних типів, форм власності та 
підпорядкування, зокрема, 6 закладів спеціалізованої освіти, 8 спеціальних 
закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми 
потребами, 1 санаторна школа-інтернат для дітей з малими та неактивними 
формами туберкульозу та 1 дитячий будинок для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Засновником 15 закладів є Сумська 
обласна рада, Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка – Адміністрація 
Державної прикордонної служби України. 

У 2021/2022 навчальному році освітніми послугами було охоплено 2 708 

дітей, у тому числі 131 дитина-сирота та діти, позбавлені батьківського 
піклування, 685 дітей з особливими освітніми потребами (із них 228 дітей з 
інвалідністю).  

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. 

Саме тому кількість дітей, які цілодобово перебувають у закладах 
інституційного догляду та виховання дітей області, щороку зменшується. Із 
загальної кількості вихованців вищезазначених закладів за наказами 
директорів та погодженнями служб у справах дітей за місцем проживання в 
пансіонах проживало 1 697 дітей (62,7%).  
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На виконання заходів 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, та 
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 
адміністрації від 11.03.2020 № 95-ОД, продовжується послідовне формування 
такої мережі, 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. 

Приведено у відповідність до Закону України «Про повну загальну 
середню освіту» назви десяти комунальних закладів Сумської обласної ради: 
Правдинська, Улянівська, Глинська, Конотопська, Шалигинська та 
Косівщинська спеціальні школи, Лебединський навчально-реабілітаційний 
центр, Глухівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, 
Шосткинський ліцей спортивного профілю та Обласний ліцей спортивного 
профілю «Барса». 

На утримання, розвиток та покращення матеріально-технічної бази 
закладів у 2021 році в обласному бюджеті було передбачено 279 614 тис. 
гривень, використано 275 343,4 тис. гривень (98,5%), у 2022 році передбачено 
271 154,1 тис. гривень. Середня вартість утримання однієї дитини в рік 
становить 100,1 тис. гривень. 

Реалізацію права на здобуття освіти дітей з особливими освітніми 
потребами в області забезпечують 6 спеціальних шкіл та 2 навчально-

реабілітаційні центри. Головними завданнями закладів є забезпечення в 
освітньому процесі системного психолого-педагогічного супроводу дітей; 

розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного мислення 
учнів, здійснення їх допрофесійної підготовки та соціалізації; сприяння 
засвоєнню вихованцями норм етики та загальнолюдської моралі, 
міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, 
початкових трудових умінь і навичок; сприяння всебічному розвитку, набуттю 
ключових компетентностей учнями; запровадження педагогіки партнерства; 
надання консультацій батькам або іншим законним представникам учня з 
метою забезпечення їх активної участі в освітньому процесі. 

У вищезазначених закладах постійно проводиться робота із соціалізації 
вихованців, формування в них життєвих навичок, розширення мережі 
позитивних соціальних контактів та підготовки їх до самостійного життя. Так, у 
2021/2022 навчальному році 90% випускників закладів спеціальної освіти 
продовжать навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 
Найчастіше діти обирають професії маляра, лицювальника-плиточника, муляра, 
штукатура, плодоовочівника, бджоляра.  

З метою раннього виявлення й розвитку індивідуальних здібностей учнів 

в області функціонують 6 закладів спеціалізованої освіти мистецького, 
спортивного та військового спрямування. 
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У 2021/2022 навчальному році 
14 учнів комунального закладу Сумської 
обласної ради «Обласний ліцей 

спортивного профілю «Барса» отримали 
звання «Кандидат у майстри спорту 
України». Команда вихованців 2005-го 
року народження стала Срібним Призером 
Чемпіонату України серед 40-ка команд. 

У квітні 2022 року 5 учнів 
комунального закладу Сумської обласної 

ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо 
обдарованих дітей» здобули перемогу в 

національному фіналі «Олімпіада геніїв 
України 2022». У рейтингу локальних 
афіліацій «Олімпіада геніїв України 2022» 

заклад освіти за ефективністю підготовки 
учасників конкурсу посів почесне друге місце 
серед 72 закладів освіти України. 

У 2022 році на базі комунального 
закладу Сумської обласної ради «Сумська 
обласна гімназія-інтернат для талановитих та 
творчо обдарованих дітей» розпочав свою роботу «Філіал «Дівчата STEM». 

Закладом укладено угоду про співпрацю із Центром «Розвиток Корпоративної 
Соціальної Відповідальності» (м. Дніпро). 

У 2021/2022 навчальному році вищезазначеним закладом освіти завершено 
реалізацію чотирьох експериментів всеукраїнського та регіонального рівнів: 

«Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського 
науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)», 
термін дії: 2017 – 2021 роки; 

«Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового 
впровадження медіаосвіти у вітчизняну 
педагогічну практику», термін дії: 2018 – 

2021 роки; 
«Я – дослідник», термін дії: 2018 – 2021 

роки; 
«Теоретико-методичні засади розвитку 

особистісно-професійної компетентності 
педагога в системі післядипломної 
педагогічної освіти», термін дії: 2017 – 2021 

роки. 
За результатами експериментальної роботи досвід роботи педагогічних 

працівників висвітлено у 86 науково-методичних статтях (у тому числі у 2021 
році – 33), що увійшли до щорічного наукового видання «Анотований каталог 
публікацій із інноваційної освітньої діяльності та експериментальної роботи 
педагогічних працівників Сумської області». 
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Комунальний заклад Сумської обласної ради «Путивльський мистецький 
ліцей» є закладом спеціалізованої мистецької освіти, що забезпечує здобуття 
початкової і профільної мистецької освіти одночасно із здобуттям повної 
загальної середньої освіти. 

У закладі налагоджено роботу з обдарованими дітьми. Творчий союз 
педагога та учня – запорука розвитку інтелектуальної, креативної, компетентної 
особистості учасників освітнього процесу. 

Здобувачі освіти ліцею пройшли 
довгий та нелегкий шлях 
Міжнародного конкурсу «GENIUS 
Olympiad 2022» від першого завдання 

до останнього слова у 
презентаційному відео власних 
проєктів. Два вихованці закладу стали 
переможцями Всеукраїнської 
олімпіади геніїв «GENIUS Olympiad 

Ukraine 2022». 

У червні 2022 року у штаті Нью-

Йорк, Сполучені Штати Америки, відбулася Церемонія нагородження 
переможців останнього етапу міжнародного конкурсу «GENIUS Olympiad 

2022». Золота призерка Всеукраїнського етапу конкурсу, учениця 8 класу 

комунального закладу Сумської обласної ради «Путивльський мистецький 
ліцей» представила свій заклад, Сумську область і всю Україну на світовому 
рівні та отримала бронзову медаль в останньому етапі Міжнародного конкурсу 
«GENIUS Olympiad 2022». 

 

 
 

Агресія російської федерації проти України відобразилася й на закладах 
інституційного догляду та виховання дітей. Унаслідок воєнних дій пошкоджень 
зазнали 2 заклади, а саме: Комунальний заклад Сумської обласної ради 
«Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих 
дітей» та Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка. Загальна площа 
пошкоджених приміщень – 1 655 кв. метрів.  

Заклади інституційного догляду та виховання дітей області повністю 
забезпечено педагогічними кадрами. Через військові дії за межі України 



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2021/2022 н.р.  
 

55 

 

виїхали 58 педагогічних працівників. До початку навчального року всі 
планують повернутися на основне місце роботи. 

У перші дні війни в супроводі батьків або осіб, які їх замінюють, за межі 
області виїхали 419 вихованців закладів інституційного догляду та виховання 
дітей. Із них за кордон – 304 дитини, у межах України – 115 дітей. 

Вихованців комунального закладу Сумської обласної ради «Улянівська 
спеціальна школа» в кількості 13 дітей (із них 7 дітей-сиріт та діти, позбавлені 
батьківського піклування), комунального закладу Сумської обласної ради 
Сумський дитячий будинок імені С.П. Супруна в кількості 25 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, евакуйовано до Італії. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 
2022 р. № 385 «Деякі питання тимчасового переміщення (евакуації) дітей та 
осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та 
підпорядкування на цілодобове перебування, в умовах воєнного стану» 
16.07.2022 із комунального закладу Сумської обласної ради «Штепівський 
навчально-реабілітаційний центр» тимчасово переміщено (евакуйовано)               
12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців 
комунальних закладів Сумської обласної ради: «Шалигинська спеціальна 
школа» (2 дитини), «Глинська спеціальна школа» (7 дітей) та «Штепівський 
навчально-реабілітаційний центр» (3 дитини) до Воловецької філії 
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
«Арніка». 

У закладах інституційного догляду та виховання дітей області, у тому 

числі для дітей, які перебувають за кордоном з квітня 2022 року було повністю 
відновлено освітній процес. Навчання в закладах здійснювалося за 

дистанційною або індивідуальною формами. 
Повномасштабна війна росії проти України зумовила такі основні виклики 

в роботі закладів інституційного догляду та виховання дітей: 
створення безпечних та комфортних умов для всіх учасників освітнього 

процесу;  
поліпшення якості навчання, розвитку та соціалізації вихованців, у тому 

числі з використанням технологій дистанційного або змішаного навчання; 

забезпечення надання корекційно-розвиткових і психолого-педагогічних 
послуг відповідно до потреб дітей, які навчаються в закладах спеціальної 
освіти; 

забезпечення технічним обладнанням педагогів та здобувачів освіти для 
якісної організації дистанційного навчання. 

 

 

СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

 

Створення інклюзивного середовища реалізує право дітей з особливими 
освітніми потребами на здобуття якісної освіти, забезпечує комфортні, безпечні 
умови навчання, інтеграцію цих дітей у суспільство. Інклюзивна освіта – один 
з ключових компонентів у формуванні безперешкодного освітнього 
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середовища, визначеного Законом України «Про освіту» та Національною 
стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 
року. 

Агресія російської федерації проти України зумовила нові виклики в 
організації інклюзивного навчання, оскільки під час війни діти та особи з 
особливими освітніми потребами є однією з найуразливіших та беззахисних 
категорій цивільного населення. Унаслідок військових дій зросла чисельність 

дітей, які потребують підтримки в освітньому процесі.  
Протягом останніх трьох років в області збільшилася мережа закладів 

освіти та кількість дітей з особливими освітніми потребами, для яких 
організовано інклюзивне навчання. У 2021/2022 навчальному році у 73 закладах 
дошкільної освіти функціонувало 113 інклюзивних груп для 202 дітей з 
особливими освітніми потребами (порівняно із 2019/2020 навчальним роком 
кількість дітей, охоплених інклюзивним навчанням, збільшилася втричі).  

 

Організація інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти 

 
 

Місцевими органами управління освітою для 863 дітей з особливими 
освітніми потребами (що на 340 осіб більше, ніж у 2019/2020 навчальному році) 
було організовано інклюзивне навчання в 616 класах 208 закладів загальної 
середньої освіти.   
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Організація інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти

 
В усіх територіальних громадах області (крім Кириківської та 

Шалигинської) організовано інклюзивне навчання для дітей з особливими 
освітніми потребами.  

Найбільшу кількість дітей інклюзивною освітою охоплено в міських 
територіальних громадах: Сумській (15 закладів дошкільної та 29 закладів 
загальної середньої освіти, 238 дітей з особливими освітніми потребами), 

Конотопській (3 заклади дошкільної та 6 закладів загальної середньої освіти,  
80 дітей з особливими освітніми потребами), Лебединській (5 закладів 
дошкільної та 12 закладів загальної середньої освіти, 72 дитини з особливими 
освітніми потребами), Охтирській (5 закладів дошкільної та 9 закладів загальної 
середньої освіти, 71 дитина з особливими освітніми потребами). 

Через воєнні дії в Україні та з метою збереження життя і здоров’я учнів 
інклюзивне навчання було організовано з використанням дистанційних 
технологій. Виконання індивідуальної програми розвитку дітей з особливими 
освітніми потребами реалізовано вчителями, класними керівниками та 
асистентами вчителів через освітні платформи  «Всеукраїнська школа онлайн», 
«Мій клас», інтернет-портал «На урок» тощо.  Для учнів, які навчалися за 
модифікованою програмою, учителі проводили індивідуальні заняття з 
використанням онлайн-зв’язку (за присутності батьків) та надавали 
рекомендації батькам з виконання конкретних вправ.   

 Під час воєнного стану перебували у громаді  та навчалися в закладах 
загальної середньої освіти за місцем проживання 723 дитини з особливими 
освітніми потребами; знаходилися за місцем тимчасового перебування в межах 
країни, навчалися в закладах загальної середньої 
освіти громади 59 дітей; знаходилися за місцем 
тимчасового перебування за межами країни, 
навчалися у закладах загальної середньої освіти 
громади – 81. Виїхали за межі громади та 
здобували освіту за місцем тимчасового 
перебування 14 осіб з особливими освітніми 
потребами. 

Кваліфіковану допомогу в засвоєнні 
освітнього матеріалу дітям з особливими освітніми 
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потребами надавав 601 асистент учителя в інклюзивних класах закладів 
загальної середньої освіти та 97 асистентів вихователя в інклюзивних групах 
закладів дошкільної освіти (порівняно з 2019/2020 навчальним роком удвічі 
збільшилася кількість асистентів вихователя, на  
70 відсотків збільшилася кількість асистентів учителя).  

Забезпечували корекційно-розвиткову скла-дову освітнього процесу 97 

учителів-дефектологів та 139 учителів-логопедів, психологічний супровід 
здійснювали 268 практичних психологів та  
145 соціальних педагогів. Крім того, для надання корекційно-розвиткових та 
психолого-педагогічних послуг дітям з особливими освітніми потребами було 
залучено спеціалістів інклюзивно-ресурсних центрів.  

У 2022 році в державному навчальному закладі «Сумське міжрегіональне 

вище професійне училище» 1 учень першої інклюзивної групи області закінчив 
навчання та отримав диплом кваліфікованого робітника за професією 

«Штукатур, маляр, лицювальник-плиточник». 
У 3 закладах професійної (професійно-технічної) освіти (державний 

навчальний заклад «Сумське вище професійне училище будівництва та 
автотранспорту», державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну», державний 
навчальний заклад «Охтирський центр професійно-технічної освіти») 
продовжують навчання в інклюзивних групах 7 учнів з особливими освітніми 
потребами за професіями «Кухар, кондитер», «Кравець», «Лаборант хіміко-

бактеріологічного аналізу. Контролер харчової продукції». 
З метою поліпшення ефективності інклюзивного навчання в закладах 

освіти спеціалістами обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної 
освіти комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти в листопаді 2021 року для спеціалістів органів управління 
освітою проведено обласну онлайн-нараду. Розглянуто питання про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання 
осіб з особливими освітніми потребами, про створення умов доступності та 
безбар’єрності в закладах освіти. 

З 1 січня 2022 року набрали чинності постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 липня 2021 р. № 769  «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530» (зміни до Порядку організації 
інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти) та  від 15 вересня 2021 р.  
№ 957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 
закладах загальної середньої освіти».  Суттєво змінено підходи до визначення 
особливих освітніх потреб. Основна мета – перехід від медичної до 
біопсихосоціальної моделі інклюзивної освіти: освітяни не орієнтуються на 
діагноз і медичну термінологію, а зосереджуються на індивідуальних 
особливостях дітей. Упроваджено категорії (типології) особливих освітніх 
труднощів та рівні підтримки відповідно до  потреб та можливостей кожної 
дитини. 



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2021/2022 н.р.  
 

59 

 

Протягом січня – лютого 2022 року в 
закладах освіти з інклюзивним навчанням (з 
обов’язковим залученням фахівців 
інклюзивно-ресурсних центрів та 
батьків/осіб, які їх замінюють) з метою 
визначення рівнів підтримки для дітей з 
особливими освітніми потребами було 
організовано засідання команд психолого-

педагогічного супроводу.  
Установлено, що більшість дітей з особливими освітніми потребами 

інклюзивних груп (101 особа) потребує підтримки ІV рівня, інклюзивних класів 
(415 осіб) – ІІІ рівня підтримки. 

 

Кількість осіб з особливими освітніми потребами за рівнями 
підтримки в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти 

 

 
 

Кількість осіб з особливими освітніми потребами за рівнями 
підтримки в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти 
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Крім цього, у закладах освіти є діти з особливими освітніми потребами, які 
мають освітні труднощі І рівня прояву. Для них не створюють інклюзивний 
клас (групу), допомогу надають ресурсами закладу та приділяють підвищену 

увагу. У закладах дошкільної освіти 113 таких осіб, у закладах загальної 
середньої – 23 особи. 

Системний супровід учасників освітнього процесу щодо реалізації прав 
осіб з особливими освітніми потребами на якісні освітні послуги забезпечують 
інклюзивно-ресурсні центри. В області центри функціонують у 

20 територіальних громадах, куди можуть звернутись батьки, які відчувають 
занепокоєння щодо розвитку дитини. Органами місцевого самоврядування, на 
території яких не створено інклюзивно-ресурсні центри, укладено угоди щодо 
отримання дітьми з особливими освітніми потребами психолого-педагогічних 
та корекційно-розвиткових послуг у центрах, наближених до місця їх 
проживання. Подати заявку на відвідування центру та отримати запрошення на 

консультацію можна особисто або онлайн за допомогою порталу «Система 

автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів» (https://ircenter.gov.ua). 

В інклюзивно-ресурсних центрах області працюють 18 учителів-

дефектологів, 33 практичні психологи, 28 учителів-логопедів, 15 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 2022 року спеціалістами 

центрів надано понад 14 000 консультацій, 
проведено 911 комплексних оцінок 
розвитку дітей, 16 257 корекційно-

розвиткових занять (2021 рік – понад 

 23 000 консультацій,   2 515 комплексних 
оцінок, 39 684 корекційно-розвиткові 
заняття).  

У період воєнного стану інклюзивно-ресурсні центри спрямовують 
діяльність на подолання в осіб з особливими освітніми потребами освітніх 
труднощів, у тому числі тих, що виникли внаслідок психологічної травми. 

У травні 2022 року психологи інклюзивно-ресурсних центрів були 
учасниками триденного онлайн-тренінгу «Діти і війна: навчання технік 
зцілення», організованого навчально-методичним центром психологічної 
служби комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти.   

В умовах військової агресії фахівці інклюзивно-ресурсних центрів надають 
консультативну допомогу батькам та педагогам щодо психологічної підтримки 
дітей з особливими освітніми потребами (понад 300 консультувань) та 

https://ircenter.gov.ua/
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проводять заняття, спрямовані на запобігання розвитку посттравматичного 
розладу, психологічної та соціальної дезадаптації у дітей (743 заняття). 

У березні – квітні 2022 року заняття проведено виключно дистанційно, 
комплексні оцінки розвитку дітей не проводились. Із червня 2022 року 

10 центрів працюють у звичайному режимі, у 10 – змішана форма роботи. Під 
час активних бойових дій будівлі інклюзивно-ресурсних центрів не 
пошкоджено. Наявні захисні споруди цивільного захисту в будівлях  
8 інклюзивно-ресурсних центрів, інші (12), у разі необхідності, будуть 
використовувати укриття найближче розташованих будівель. 

Створення інклюзивного середовища, де всі діти мають можливість брати 
активну участь в освітньому процесі, одержувати якісні освітні послуги та 
успішно інтегруватися в суспільство, є одним із ключових пріоритетів освіти 
області. 

Отже, для реалізації ключових компонентів у сфері інклюзивної освіти з 
урахуванням викликів сьогодення органам місцевого самоврядування 
необхідно 

 забезпечити безпекові умови навчання;  
організувати освітній процес з урахуванням потреб і можливостей кожної 

дитини за місцем її перебування; 
 створити умови для постійного підвищення рівня фахової майстерності 

педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому 
числі які постраждали від війни. 

 

 

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА  
 

Позашкільний освітній простір Сумщини представлено 54 закладами 
позашкільної освіти.  Освітній процес у цих закладах вирізняється 
креативністю та практичною спрямованістю, що зумовлює значну 
варіативність, багатопрофільність пізнавально-практичної творчої діяльності. З 
метою надання вихованцям профільних знань, формування практичного 
досвіду, громадянсько-патріотичної самосвідомості в закладах позашкільної 
освіти до 24 лютого 2022 року було організовано роботу 3 143 гуртків, у яких 
навчався 50 561 вихованець. Станом на 01.06.2022 позашкільну освіту 
здобували 47 998 дітей та учнівської молоді. 
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Мережа та контингент вихованців закладів позашкільної освіти 
області 

Процеси децентралізації трансформували регіональну систему 
позашкільної освіти – зменшено кількість профільних закладів, водночас 
мережу комплексних закладів позашкільної освіти розширено. У 2021/2022 
навчальному році в чотирьох сільських територіальних громадах області 
відкрито заклади позашкільної освіти (Миколаївська, Садівська, 
Чернеччинська, Комишанська).  

У зв’язку з карантинними обмеженнями, воєнним станом освітній процес у 
гуртках і творчих об’єднаннях закладів позашкільної освіти здійснювався за 
очною, змішаною та дистанційною формами. Для організації освітнього 
процесу використовувалися онлайн-платформи для дистанційного навчання 
ClassTime, Moodle, ClassDojo, Edmodo, Google classroom, Microsoft Teams, 

Zoom тощо. Під час роботи з вихованцями запроваджувалися ігрові технології 
(інтерактивні, онлайн-ігри, створені за допомогою сервісу LearningApps.org 
тощо), інформаційно-комунікативні та інтерактивні технології. Це сприяло 
реалізації навчальних програм з позашкільної освіти, формуванню в дітей та 
учнівської молоді профільних компетентностей, належній підготовці 
вихованців, учнів, слухачів до участі у творчих, інтелектуальних заходах різних 
організаційних рівнів. 
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Палаци, будинки дитячо-юнацької творчості – 36 

Центри естетичного виховання, школи мистецтв, 
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Центри військово-патріотичного виховання – 2 
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Як результат цієї роботи: учасниками всеукраїнських заходів стали 5 268 

вихованців дитячих творчих об’єднань, з яких перемогу здобули  3 584 (68%); 

серед 9 010 учасників обласних масових заходів – 4 236 переможців (47%); 
гідно презентували Сумщину під час заходів міжнародного рівня 1 067 

вихованців, учнів, слухачів.  

Серед найбільш значущих досягнень юних артистів, майстрів народних 
ремесел, науковців, дослідників, винахідників – 118 призових місць у 
Всеукраїнському конкурсі «Олімпіада Геніїв України», 7 – Всеукраїнській 
олімпіаді креативності «Destination Imagination», 25 – Всеукраїнських 
змаганнях з історико-технічного стендового моделювання, 40 – III етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
Малої академії наук України.  

За підсумками участі в Міжнародному конкурсі «Олімпіада Геніїв» до 
скарбнички перемог талановита учнівська молодь Сумщини додала по 3 срібні 
та бронзові медалі і 3 почесні відзнаки. Комунальний заклад Сумської обласної 
ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 
отримав відзнаку як найактивніший регіональний центр GENIUS Olimpiad 

Ukraine. 

Педагогічні колективи закладів позашкільної освіти свідомі того, що в 
сучасних умовах на позашкільну освіту покладаються важливі завдання щодо 
національно-патріотичного виховання юного покоління, формування лідера, 
успішної конкурентноспроможної особистості. На виконання цих завдань 
спрямовують свою діяльність Сумське територіальне відділення Малої академії 
наук та обласні профільні школи («Лідер», історична «Нова генерація», фізико-

математична, флористики та фітодизайну, народних ремесел, журналістики, 
туризму). Здійснюються заходи із формування виховної системи гри «Джура», 
що передбачає постійну роботу в закладах освіти. Зокрема, проведено 
регіональний етап Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
(молодша вікова група), обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (середня та старша вікові 
групи), гру-вікторину «Відун» (тема «Козаки. Гетьмани»), фестиваль «Ватра», 
присвячений Дню Героїв, регіональний огляд звітів роїв/куренів про роботу 
«Добре діло». До цих заходів було залучено понад 5 тисяч школярів. 
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Педагоги закладів позашкільної освіти здійснюють координацію діяльності 
органів учнівського самоврядування. Результатом підтримки учнівських 
ініціатив стало проведення обласних акцій «З любов’ю до вчителя», «Добрий 
вчинок», «З вірою в диво», «Різні, творчі, креативні – презентуєм позашкілля», 
челенджу  «Маємо право на щасливе дитинство». Поряд із цим лідери 
учнівського самоврядування стали учасниками ІІ Всеукраїнського творчого 
фестивалю до Дня Європи «Єврофест», Всеукраїнського форуму до Дня 
захисту дітей «Ми діти сильної країни – України!», Всеукраїнської конференції 
з нагоди Дня екологічних знань. 

Творчому пошуку ефективних форм виховної роботи щодо задоволення 
соціокультурних потреб дітей сприяла реалізація завдань і заходів обласних 
соціально-освітніх національно-патріотичних проєктів «Голос крові: ми – 

Українці!», «Кровна родина». У 2021/2022 навчальному році до заходів у межах 

проєктів було залучено понад 37 тисяч учасників освітнього процесу.  
Результатом діяльності в межах проєкту «Голос крові: ми – Українці!» 

стали творчі та пошукові роботи за напрямами проєктної діяльності, створення 
книги пам’яті, збірки екскурсійно-тематичних маршрутів рідним краєм, 
каталогів творчих робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час роботи за завданнями краєзнавчої експедиції учнівської молоді 
«Сумщина в міфах і легендах» педагоги впроваджували ігрові гейм-технології, 
проводили з дітьми квест-екскурсії, конкурсно-пізнавальні програми з метою 
популяризації історико-культурної спадщини Сумщини, збору матеріалів про 
видатних земляків. Створенню віртуального сторітелінгу, проведенню 
патріотичних флешмобів, збору та систематизації матеріалів про земляків-

героїв, висвітленню подій російсько-української війни сприяло залучення 
вихованців до участі у краєзнавчій конференції учнівської молоді «Герої 
сучасності – серед нас». 
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З метою посилення виховного потенціалу родини, вивчення коріння свого 
роду, збереження та розвитку народних традицій, культури, родинної творчості у 
2022 році було започатковано обласний соціально-освітній проєкт «Кровна 
родина», учасниками якого стали вихованці та педагоги закладів позашкільної 
освіти. Юні краєзнавці долучилися до обласної краєзнавчої експедиції 
учнівської молоді «З родини йде життя людини», презентували родинні 
альбоми «Літопис мого роду», стали учасниками фестивалю-конкурсу 
родинних гербів «Я. Родина. Україна», челенджу фото-, (відеоматеріалів) «Світ 
родинних захоплень», фестивалю старожитностей «Мамина вишиванка», 
конкурсу малюнків «Українська родина – міцна і єдина» тощо. Підсумком 
роботи став обласний фестиваль «Кровна родина», що відбувся в заочному 
форматі (віртуальна інтерактивна дошка Padlet) у травні цього року, 
учасниками якого стали понад тисячу вихованців закладів позашкільної освіти.  

У 2021/2022 навчальному році учнівська молодь долучилася і до 
виконання завдань обласного конкурсу соціально-освітніх проєктів «Діти 
розбудовують громаду», метою якого була популяризація кращих практик 
реалізації учнівських ініціатив, патріотичних, природоохоронних, доброчинних 
справ у громадах. 

Роботу в межах проєктів було спрямовано на озеленення населених 
пунктів, облаштування територій біля закладів освіти, розроблення 
туристичних маршрутів, екологічних стежок, волонтерську допомогу, 
покращення інфраструктури населених пунктів, упровадження 
здоров’язбережувальних технологій, вирішення проблем забруднення 
навколишнього середовища, розвиток «зеленого туризму». 

Досвід щодо розроблення та реалізації власних проєктів став корисним під 
час ліквідації наслідків від «російської чуми». Школярі волонтерять, плетуть 
маскувальні сітки, долучаються до благодійних акцій, упорядковують території 
населених пунктів, допомагають розчищати завали, своєю творчістю 
висловлюють підтримку воїнам Збройних Сил України. 

Одним із актуальних освітніх завдань діяльності педагогічних колективів 
закладів позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році було формування у 
вихованців STEAM-компетентностей, надання практично важливих знань і 
навичок, необхідних для подальшого життя людини в техносфері, глибокого 
розуміння екології і природи, виховання активної громадянської позиції. 

Виконанню вищезазначеного сприяла системна методико-педагогічна й 
організаційно-просвітницька діяльність. Для реалізації STEM-підходу в умовах 
закладу позашкільної освіти було розроблено і внесено до навчальних програм 
з позашкільної освіти тематичні модулі, що передбачають упровадження 
технологій  STEM-освіти, проведено обласний онлайн-інтенсив «STEAM-

технології в закладах позашкільної освіти», STEM-тиждень, засідання 
«круглого столу» з теми «Проведення STEM-активностей у процесі реалізації 
проєктів «Ми – екотворці», тематичний тиждень «Земля – наш спільний дім», 
дні інформаційних технологій і робототехніки, дослідів та експериментів, 
квест-презентація «Професії майбутнього», реалізовано методико-педагогічний 
проєкт «Професійна взаємодія – запорука успіху». 
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Матеріали з реалізації STEM-активностей у 2022 році було зареєстровано у 
Scientix (міжнародній спільноті наукової освіти в Європі). Педагоги 
комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної 
освіти та роботи з талановитою молоддю взяли участь у Європейській STEM-

кампанії STEM-Discovery Campaign. Заклад позначено на Європейській STEM-

мапі. 
З метою забезпечення доступності дітей, педагогів до навчальних 

матеріалів, висвітлення цікавих педагогічних практик педагогами закладу 
створено онлайн-хаб позашкільної освіти Сумщини «Україна – це ми». 
Віртуальна платформа містить три освітні розділи: «З Україною в серці», 
«STEAM-UA», «Рух – це життя», а також сторінки для педагогів і батьків. 
Розділи для дітей різного віку включають різнопланові активності, ініціативи, 
інтерактивні завдання, майстер-класи за вподобаннями. Для батьків і педагогів 
розміщено корисні поради щодо підтримки дітей, збереження їх фізичного і 
психічного здоров’я, створення сприятливої атмосфери для їхньої освіти й 
розвитку. Наразі на платформі хабу розміщено майже 360 інтерактивних, 
медіаресурсів, навчальних матеріалів, інтерактивних плакатів, педагогічних 
практикумів. 

У реаліях сьогодення заклади позашкільної освіти відіграють важливу роль 
не лише в питаннях патріотичного виховання, а й забезпечують психологічну 
підтримку дітей, організовують їх змістовне дозвілля. 

Керівники гуртків спрямовують свою діяльність на забезпечення 
психолого-педагогічних функцій, зокрема здійснюють психологічний супровід 
дітей і членів їх родин, проводять заходи, спрямовані на організацію 
змістовного відпочинку і зайнятості дітей та учнівської молоді. 

У 13 закладах позашкільної освіти створено умови для тимчасового (2-3 

години) перебування дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, батьки 
яких у цей час мали змогу вирішувати побутові питання. Із цими дітьми 
проводяться різноманітні пізнавально-розважальні заходи. 

В умовах, коли звичний відпочинок у пришкільних літніх та дитячих 
оздоровчих таборах, на жаль, не можливий через військові дії та велику 
небезпеку, змістовне дозвілля та зайнятість дітей, учнівської молоді 
забезпечували заклади позашкільної освіти, які протягом червня – липня 
2022 року працювали у форматі III навчального семестру. Навчально-творча 
діяльність будувалася на оптимальному поєднанні змісту, форм і засобів 
навчально-розвивальної, виховної, дозвіллєвої роботи, спрямованої на 
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засвоєння, вихованцями програмних знань, набуття вмінь і навичок, з 
урахуванням особливостей організації роботи з дітьми в умовах воєнного 
стану. До організованих форм навчально-дозвіллєвої взаємодії було залучено 
понад три тисячі дітей та учнівської молоді. 

Робота в цьому напрямку здійснювалася і в співпраці з громадськими 
організаціями, благодійними фондами. Прикладом такої соціальної взаємодії 
була реалізація педагогами комунального закладу Сумської обласної ради – 

обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 
проєкту «Хаб креативних заходів, подієвої взаємодії та відкритого діалогу», 
завданнями якого є забезпечення права дітей, у тому числі дітей соціально 
незахищених категорій, на якісну позашкільну освіту, активний відпочинок; їх 
психолого-педагогічний супровід. За період реалізації проєкту (липень – 

серпень 2022 року) освітні, психологічні послуги отримали понад 300 дітей і 
членів їх родин. 

 

 
 

Усе вищезазначене свідчить про те, що в закладах позашкільної освіти 
Сумської області напрацьовано досвід соціально-освітньої роботи з дітьми та 
учнівською молоддю. Водночас ключові демографічні, економічні, кадрові, 
інфраструктурні виклики негативно впливають на належну життєдіяльність 
закладів позашкільної освіти. Недостатнє їх фінансування з місцевих бюджетів 
впливає на формування системи забезпечення якості позашкільної освіти. 

З урахуванням освітніх, виховних, розвивальних можливостей закладів 
позашкільної освіти основними завданнями подальшого розвитку системи 
позашкільної освіти області є упровадження в освітній процес сучасних 
підходів, методик, педагогічних технологій, спрямованих на національно-

патріотичне виховання дітей та учнівської молоді; 
створення умов для організації безпечного освітнього середовища в 

закладах позашкільної освіти; 
збереження мережі гуртків і творчих об’єднань, забезпечення роботи 

гуртків військово-патріотичного напряму; 
створення умов щодо здійснення закладами позашкільної освіти 

госпрозрахункової діяльності для надання освітніх послуг дитячому, дорослому 
населенню місцевих громад (освіта протягом життя); 

розроблення моделей роботи з дітьми, родиною через реалізацію завдань, 
заходів обласного соціально-освітнього проєкту «Кровна родина»; 

удосконалення програмного забезпечення освітнього процесу в гуртках і 
творчих об’єднаннях шляхом розроблення і внесення до навчальних програм з 
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позашкільної освіти тематичних блоків національно-патріотичного, 
валеологічного, безпекового спрямування; 

підтримка учнівських ініціатив і активностей, спрямованих на розвиток 
місцевих громад.  

 

 

ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА СУМЩИНИ:  
РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 

 

Створення умов для професійної самореалізації особистості та 
забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках, 
правові, організаційні та фінансові засади реформи функціонування і розвитку 
системи професійної (професійно-технічної) освіти визначено Концепцією 
реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) 
освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 
року», схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 
2019 р. № 419-р, основним завданням якої є безперервне зростання якості 

професійної (професійно-технічної) освіти 
на основі глибокого аналізу стану ринку 
праці, автономії управління та 
фінансування. 

Для реалізації на регіональному рівні 
вищезазначеного документа розроблено 
Стратегічний план розвитку регіональної 
системи професійної (професійно-

технічної) освіти Сумської області на 2022 
– 2027 роки, який було обговорено 

5 жовтня 2021 року на регіональній конференції професійної (професійно-

технічної) освіти «Професійна освіта Сумщини: орієнтація на сучасний ринок 
праці» за участю керівників Сумської обласної 
державної адміністрації, Сумської обласної ради, 
депутатів Сумської обласної ради, членів 
регіональної ради професійної (професійно-

технічної) освіти Сумської області, керівників 
сільських, селищних, міських рад, Сумського 
обласного центру зайнятості, роботодавців, 
Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Сумській області, керівників 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти.  

Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 
21.02.2022 № 73-ОД «Про затвердження Стратегічного плану розвитку системи 
професійної (професійно-технічної) освіти Сумської області до 2027 року» 
затверджено Стратегічний план розвитку системи професійної (професійно-
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технічної) освіти Сумської області до 2027 року та План заходів з реалізації 
Стратегічного плану розвитку системи професійної (професійно-технічної) 
освіти Сумської області на 2022 – 2025 роки для забезпечення потреб 
роботодавців Сумської області у кваліфікованих кадрах, розширення 
можливостей зайнятості, професійної самореалізації та неперервного 
професійного розвитку особистості протягом життя відповідно до її інтересів та 
потреб регіональної економіки. 

Мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти області 
зазнала змін та становить 28 одиниць (у 2020/2021 н. р. – 29), у тому числі 
6 центрів професійно-технічної освіти, 11 вищих професійних училищ, 
8 професійних ліцеїв, 1 професійно-технічне училище, 2 навчальні центри. Так, 
шляхом приєднання до державного навчального закладу «Охтирський центр 
професійно-технічної освіти» у 2021 році припинив функціонування державний 

професійно-технічний навчальний 
заклад «Краснопільське вище 
професійне училище». 

Ефективна мережа закладів 
професійної (професійно-

технічної) освіти дозволить 
надавати якісну освіту (з 
урахуванням можливостей 
безперервного навчання), гнучко 
задовольняти потреби 
регіонального ринку праці та бути 
доступною для всіх цільових 
груп. 

У 2022 році для утримання 
19 закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, що 
фінансуються з бюджету 
Сумської області, передбачено 
видатки на суму 324 740 тис. 
гривень, з них освітня субвенція з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам – 33 128,6 тис. гривень, 

додаткова дотація з державного бюджету на проведення розрахунків протягом 
опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії – 11 150 тис. 
гривень, кошти обласного бюджету – 278 261,4 тис. гривень, додаткова дотація 
з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з 
державного бюджету видатків на утримання закладів освіти – 2 200 тис. 
гривень. 

У 2022 році для утримання 7 закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, які з 01.01.2022 передано на утримання до бюджету Сумської міської 
територіальної громади, передбачено видатки на суму 164 872,6 тис. гривень, з 

 

ДПТНЗ «Зноб-Новгородський 
професійний аграрний ліцей» 

 

ДПТНЗ «Свеський професійний аграрний ліцей» 

ДНЗ «Шосткинський центр 
професійно-технічної освіти» 

ДПТНЗ «Шосткинське 
вище професійне училище» 

 

ДНЗ «Охтирський центр 
професійно-технічної освіти» 

 

ДПТНЗ «Конотопське вище 
професійне училище» 

 
ДПТНЗ «Конотопське 
професійно-технічне училище» 

 ДПТНЗ «Конотопський 
професійний аграрний 
ліцей» 

 

ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр 
професійно-технічної освіти» 

ДПТНЗ «Сумський центр професійно-

технічної освіти» 

ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище 
будівництва і дизайну» 

ДНЗ «Сумське вище професійне училище 
будівництва та автотранспорту» 

ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної 
освіти, харчових технологій, торгівлі та 
ресторанного сервісу» 

ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище 
професійне училище» 

ДПТНЗ «Сумський центр професійно-

технічної освіти з дизайну та сфери послуг»

ДПТНЗ «Лебединське вище 
професійне училище лісового 
господарства» 

 

ДПТНЗ «Недригайлівське 
вище професійне училище» 

 

ДПТНЗ «Синівський 
професійний аграрний ліцей» 

 

ДПТНЗ «Кролевецьке вище 
професійне училище» 

ДПТНЗ «Реутинський 
професійний аграрний 
ліцей» 

 

ДПТНЗ «Роменське вище 
професійне училище» 

 

ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» 

 

ДНЗ «Білопільське 
вище професійне 
училище» 

ДПТНЗ 
«Путивльський 
професійний 
ліцей» 

ДПТНЗ «Глинський 
професійний аграрний 
ліцей» 

Мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти  
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них освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 

19 425,6 тис. гривень, кошти обласного бюджету – 145 447,1 тис. гривень. 
У 2021/2022 навчальному році з метою запобігання поширенню на 

території України коронавірусу COVID-19 та в період воєнного стану, 
уведеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64, 

освітній процес у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Сумської 
області здійснювався з використанням технологій дистанційного та змішаного 
навчання. 

Освітній процес у дистанційному 
режимі під час воєнного стану 
опановував 7 781 здобувач освіти, у 
тому числі 18 осіб з особливими 
освітніми потребами. Навчання 
організовано в 90 групах на базі повної 
загальної освіти, 243 групах – базової 
загальної середньої освіти з отриманням 
повної загальної середньої освіти та 
13 групах без отримання повної 
загальної середньої освіти. 

Навчання проводилось у синхронному (24%) та асинхронному (76%) 
режимах. Під час дистанційного та змішаного навчання використовувались 

різноманітні платформи та додатки: 
Zoom, Meet, Classroom, Moodle, Viber, 

Microsoft Teams, Discord. 

Основним показником формування 
регіонального замовлення на 
підготовку робітничих кадрів та 
фахових молодших бакалаврів, як і 
раніше, є укладені договори між 
закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та роботодавцями  − 
замовниками кадрів (підприємства, 

установи, організації різних форм власності).  
У 2021 році 8 649 учнів навчалися за рахунок бюджетних коштів, з них за 

регіональним замовленням – 8 537 осіб, за державним – 112 осіб. Закладами 
професійної (професійно-технічної) освіти у 2021/2022 навчальному році 
випущено 3 394 особи.Усі випускники вчасно отримали документи про освіту. 

План регіонального замовлення у 2021 
році виконано повною мірою: 3 451 

кваліфікований робітник та 104 фахові 
молодші бакалаври. Забезпеченість 
регіональної складової на підготовку 
робітничих кадрів та фахових 
молодших бакалаврів договорами 
становить 100%.  
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У 2021/2022 навчальному році професійну освіту надавали 1 164 

педагогічні працівники, із них 485 майстрів виробничого навчання, 
403 викладачі.  

За віком 11% педагогічних кадрів – це працівники до 30 років, 26% – до 40 
років, 51% – до 60 років, 12% – старше 60 років; стаж на посаді до 3 років має 
21% педагогічних працівників, до 20 років – 44%, понад 20 років – 35%. 

У 2021/2022 навчальному році підвищення кваліфікації пройшли 
409 педагогічних працівників, з них 19 – особи керівного складу, 125 – майстри 

виробничого навчання та 
старші майстри, 265 – 

викладачі загальноосвітніх 
предметів та предметів 

професійно-теоретичної 
підготовки, вихователі, 
соціальні педагоги, 
практичні психологи, інші 
педагогічні працівники, 
бібліотекарі.  

Важливим аспектом набуття професійних компетенцій є стажування 
педагогів професійного навчання як невід’ємної частини підвищення 
кваліфікації, що проводиться на виробництві та на базі навчально-практичних 
центрів. У 2021/2022 навчальному році стажування пройшли 265 педагогічних 
працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, з них 248 осіб 
– на виробництві, 17 – на базі 
навчально-практичних центрів.  

З метою впровадження в освітній 
процес сучасних виробничих 
технологій, підвищення професійної 
компетентності майстрів виробничого 
навчання та викладачів спецпредметів 
відповідного профілю підготовки в 
області функціонує 16 навчально-

практичних центрів за галузевим 
спрямуванням: будівництво – 4, 

деревообробка – 1, видавництво та 
поліграфія – 1, електротехніка – 2, легка промисловість – 1, машинобудування – 

3, сфера обслуговування – 2, транспорт – 2, де отримують робітничу професію 
на сучасному обладнанні 1 246 здобувачів освіти, що становить 15% від 
загальної кількості учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
Сумської області. 

У 2021/2022 навчальному році за кошти державного бюджету та кошти 
соціальних партнерів створено три навчально-практичні центри: на базі 
державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне вище професійне 
училище» – із підготовки кваліфікованих робітників за професіями «Слюсар з 
ремонту колісних транспортних засобів», «Майстер з діагностики та 
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налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»; на базі 
державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр 
професійно-технічної освіти» – із підготовки кваліфікованих робітників за 
професіями «Верстатник широкого профілю», «Оператор верстатів з 
програмним керуванням»; на базі державного професійно-технічного 
навчального закладу «Шосткинське вище професійне училище» – із підготовки 
кваліфікованих робітників за професіями «Кухар», «Кондитер», «Офіціант».  

Навчально-практичні центри тісно співпрацюють із соціальними 
партнерами, роботодавцями, громадськими організаціями, органами місцевого 
самоврядування, представництвами вітчизняних та світових компаній 
відповідно до профілю підготовки. Створено банк підприємств, організацій, 
серед них – Група компаній «ТЕХНОЛОГІЯ», АТ «Сумський завод 
«Насосенергомаш», ПАТ «Сумбуд», ООО «Компвелдинг», 
ТОВ «Ромнигазбуд», ТОВ «САКО», ТОВ «Пульс», ФОП Лазирська Л.В., 
Державне підприємство «Глухівське лісове господарство», ТОВ ГЛУХІВБУД, 

Глухівська міська рада, компанії 
«Хенкель Баутехнік (Україна)», 
«SCANMIX–UKRAINE», «Siniat», 

«FEIDAL», ТОВ «Рапута», 
ФТД «Темп».  

У 2021/2022 навчальному році 
продовжено роботу щодо 
впровадження елементів дуальної 
форми навчання в професійну 
підготовку кваліфікованих 
робітників, що було реалізовано в 

9 закладах професійної (професійно-технічної) освіти за 16 професіями. 
Укладено 207 договорів про дуальну форму навчання із 294 здобувачами освіти 
та 32 підприємствами різних форм власності. 

Кращими практиками щодо підготовки робітничих кадрів для підприємств 
області за дуальною формою навчання є співпраця державного професійно-

технічного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти» 
з Групою компаній «Технологія». Підприємство активно бере участь у 
модернізації закладу освіти та забезпеченні майстерень матеріалом для 
відпрацювання програми виробничого навчання, розробці навчальних планів, 
роботі комісії з державної атестації. Разом з представниками підприємства 
розроблено програму профорієнтаційної роботи, що передбачає проведення 
спільних заходів: дні відкритих дверей, майстер-класи, презентації професій. 
Для розміщення рекламних засобів підприємством надається спонсорська 
допомога. Результатом партнерства був перший випуск у 2021 році здобувачів 
освіти з професій «Друкар флексографічного друкування. Оператор верстатів із 
програмним керуванням», із якого майже половина випускників 
працевлаштувалася на підприємствах Групи компаній «Технологія». Крім того, 
на цьому підприємстві було організовано стажування викладачів і майстрів 
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виробничого навчання для вивчення нових технологій та освоєння сучасного 
високотехнологічного обладнання. 

Іншим позитивним прикладом є співпраця державного професійно-

технічного навчального закладу «Лебединське вище професійне училище 
лісового господарства» з ПрАТ «Лебединська швейна фабрика», де учні мають 
змогу відпрацьовувати теми програми на сучасному обладнанні, безкоштовно 
забезпечуються спецодягом, а закладу надаються матеріали для якісного 
проведення виробничого навчання. 
Результатом впровадження дуальної 
форми навчання є підвищення рівня 
навчальних досягнень здобувачами 
освіти державного професійно-

технічного навчального закладу 
«Сумський центр професійно-

технічної освіти» та державного 
навчального закладу «Шосткинський 
центр професійно-технічної освіти» 
за професією «Продавець 
продовольчих товарів. Продавець 
непродовольчих товарів». 

Іншим прикладом якісної 
співпраці є збільшення показника працевлаштування випускників закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти Сумської області, які навчалися за 
дуальною формою, до майже 80% (проти 72% по області).  

Для розширення спектру підготовки робітничих кадрів у 2021/2022 
навчальному році проліцензовано три нові професії «Рятувальник», 
«Рятувальник-хімік», «Рятувальник-верхолаз». 

У Сумській області продовжується робота з реформування змісту 
професійної освіти шляхом створення нових стандартів професійної 
(професійно-технічної) освіти, орієнтованих на результати навчання. У 
2021 році розроблено проєкти стандартів з професій: «Електромонтер з ремонту 
та обслуговування сонячних електроустановок», «Монтажник інформаційно-

комунікаційного устаткування», у 2022 році 
розпочато роботу з розробки проєктів 
стандартів за професією «Лісник», а спільно з 
Міжрегіональним центром швидкого 
реагування – за професією «Водолаз».  

У рамках Програми ЄС «EU4Skills: Кращі 
навички для сучасної України» спільно із 
Фінським національним агентством з питань 
освіти (EDUFI) розроблено освітні програми за 
Державними стандартами професійної 
(професійно-технічної) освіти на 
компетентнісній основі, орієнтованих на 
результати навчання, з професій: 
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«Електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок», 
«Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування», «Оператор 
програмного забезпечення та обробки інформації», «Слюсар з ремонту 
рухомого складу». У 2021/2022 навчальному році проведено апробацію цього 
курсу в семи закладах професійної (професійно-технічної) освіти Сумщини. 

У 2022 році в рамках проєкту «EU4Skills» педагогічними працівниками 
області здійснюється розроблення онлайн-курсу з професій «Опоряджувальник 
будівельний», «Слюсар з ремонту рухомого складу». Також у форматі онлайн-

тренінгів розпочато навчання за курсом «5 кроків для успішної комунікації 
закладу професійної (професійно-технічної) освіти», що є запорукою 
ефективної профорієнтаційної кампанії та престижності закладів серед 
потенційних здобувачів освіти.  

Продовжено роботу семи центрів військово-патріотичного виховання, що 
функціонували на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Сумської області, де створено 
умови для мотивації здобувачів 
освіти до служби у Збройних 
Силах України, опанування 
тактичної, стройової, вогневої та 
медичної підготовки, готовності 
стати на захист незалежності та 
суверенітету України. Крім того, 
продовжили працювати гуртки, 
виховні осередки, факультативи 

військово-патріотичного спрямування, прикладної фізичної, стройової 
підготовки. 

У 2021 році, незважаючи на карантинні обмеження, майже 8 тис. учнів 
закладів загальної середньої освіти відвідали центри, де взяли участь у 
різноманітних заходах.  
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У рамках Всеукраїнського 
тижня професійної (професійно-

технічної) освіти в листопаді 2021 
року організовано Тиждень 
професійної (професійно-технічної) 
освіти в Сумській області, 
відповідно до чого проведено І етап 
Всеукраїнського конкурсу 
професійної майстерності 
«WORLDSKILLS UKRAINE», у 
якому взяли участь 27 здобувачів 
освіти із 16 закладів професійної (професійно-технічної) освіти області та 1 
працівник АТ «СМНВО – Інжиніринг», презентовано діяльність центрів 
розвитку професійної кар’єри, що функціонують на базі закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти (11 таких центрів) та відкрито 5 нових центрів: 

на базі державних навчальних 
закладів «Сумське вище професійне 
училище будівництва та 
автотранспорту», «Білопільське 
вище професійне училище» 
«Глухівське вище професійне 
училище», державних професійно-

технічних навчальних закладів 
«Конотопське вище професійне 
училище», «Лебединське вище 
професійне училище лісового 

господарства». 
Крім зазначених заходів, у кожному закладі професійної (професійно-

технічної) освіти відбувся власний тиждень професій, а кожен день було 
присвячено окремим професіям, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
освіти, проведено майстер-класи, онлайн-батли, вернісажі виробів, конкурси, 
флешмоби, квести, віртуальні екскурсії тощо.  

Команди закладів освіти області 
взяли участь у Всеукраїнському 
конкурсному інтелектуальному заході 
«Професії в секторі 
енергоефективності – тренд сьогодні і 
на майбутнє», організованому 
Міністерством освіти і науки України. 
Команда учнів державного 
навчального закладу «Сумський 
хіміко-технологічний центр 
професійно-технічної освіти» ввійшла 
в четвірку кращих серед 300 команд 
України. 
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Широкого висвітлення в соціальних мережах, офіційних вебсайтах, каналі 
YouTube набув челендж серед закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти «Професія у моєму житті». Заклади творчо підійшли до заклику, 
знімаючи різнопланові відео за участю молоді, яка обрала професійну освіту, 
міні-серіали, інтерв’ю з успішними випускниками тощо. 

У рамках Тижня професійної (професійно-технічної) освіти в державному 
професійно-технічному навчальному закладі «Роменське вище професійне 
училище» відбулося засідання фокус-групи на тему «Розвиток кадрового 
потенціалу будівельної галузі», у якій узяли участь представники Роменської 
районної державної адміністрації, Роменської міської територіальної громади, 
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській 
області, директори закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
Сумщини, роботодавці, партнери – керівник та експерти проєкту «Публічно-

приватне партнерство для поліпшення сантехнічної освіти в Україні», 
випускники. 

За участю директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки 
України, Сумської обласної державної адміністрації, Сумської обласної ради, 
територіальних громад, роботодавців, закладів професійної (професійно-

технічної) освіти сільськогосподарського профілю  на базі державного 
професійно-технічного навчального закладу «Недригайлівське вище 
професійне училище» проведено відкритий діалог влади, освітян та 

роботодавців щодо обговорення питання 
формування кадрового потенціалу 
сільськогосподарської галузі в контексті 
реформування професійної (професійно-

технічної) освіти Сумської області.  
З метою якісної професійної підготовки 

майбутніх фахівців з електротехнічного 
профілю, апробації інноваційних освітніх 
підходів та програм із визначення ключових 
показників ефективності формування 
професійних компетентностей здобувачів 
освіти в умовах сучасного ресурсного 
забезпечення для їх подальшої 
конкурентоспроможності на ринку праці у 
грудні 2021 року розпочато експеримент 

регіонального рівня за темою «Професійна підготовка майбутніх фахівців 
електротехнічного профілю в закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти» на 2021 – 2024 роки в державному професійно-технічному навчальному 
закладі «Конотопське вище професійне училище». 

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти є постійними 
учасниками всеукраїнських та міжнародних виставок. У рамках Тринадцятої 
міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» здобули нагороди: золоті 
медалі – Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській 
області, державні професійно-технічні навчальні заклади «Конотопське вище 
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професійне училище», «Сумське 
вище професійне училище 
будівництва і дизайну», 
«Путивльський професійний ліцей», 
«Сумський центр професійно-

технічної освіти з дизайну та сфери 
послуг», державні навчальні заклади 
«Сумське вище професійне училище 
будівництва та автотранспорту», 
«Сумський центр професійно-

технічної освіти харчових 
технологій, торгівлі та ресторанного 
сервісу», срібні – державні професійно-технічні навчальні заклади 
«Лебединське вище професійне училище лісового господарства», «Хотінський 
професійний аграрний ліцей», «Недригайлівське вище професійне училище». 

Російська агресія внесла суттєві корективи в мирне життя закладів освіти. 
Різні ступені пошкодження зазнали 8 закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Сумщини: державні навчальні заклади «Сумський центр 
професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного 
сервісу», «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту», 
«Сумське міжрегіональне вище професійне училище», «Охтирський центр 
професійно-технічної освіти», «Білопільське вище професійне училище», 
державні професійно-технічні навчальні заклади «Лебединське вище 
професійне училище лісового господарства», «Сумський центр професійно-

технічної освіти з дизайну та сфери послуг», «Шосткинське вище професійне 
училище». 

У зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України 
частина здобувачів освіти вибула за межі регіону: в інші області – 384 особи 
(7,1%), за кордон – 364 особи (6,8%), з них планує повернутися до початку 
2022/2023 навчального року 243 особи (66,8% від тих, які вибули). 

У той же час серед працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти вибули за межі регіону 160 осіб: в інші області – 92 особи 
(4,1%), за кордон – 68 осіб (3%), із них 73 особи (45,6%) вже повернулися. 

В умовах війни перед системою професійної (професійно-технічної) освіти 
Сумської області постав ряд викликів, серед яких – руйнування та 
пошкодження матеріально-технічної бази закладів, порушення зв’язків закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти з бізнесом через призупинення 
(припинення) діяльності підприємств, непопулярність серед випускників 
закладів загальної середньої освіти здобуття професійної (професійно-

технічної) освіти. 
З урахуванням цих викликів основними пріоритетними завданнями для 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти Сумської області у 
2022/2023 навчальному році є створення безпечних умов для учасників 
освітнього процесу (організація об’єктів укриття, функціонування систем 
пожежної безпеки та систем оповіщення); 
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відновлення зруйнованої інфраструктури та майна закладів; 
виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та 

фахових молодших бакалаврів; 
якісний методичний супровід освітнього процесу; 
оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти та 

підвищення її якості, що передбачає розроблення короткотермінових програм 
для навчання; 

забезпечення першочергових потреб економіки країни у кваліфікованих 
робітничих кадрах. 

 

 

ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА 

 

Одним із завдань фахової передвищої освіти є підготовка фахівців 
відповідно до потреб економіки конкретного регіону. Рівень фахової 
передвищої освіти передбачає здатність самостійно вирішувати типові 
спеціалізовані задачі в певній галузі професійної діяльності або в процесі 
навчання, нести відповідальність за результати своєї діяльності, контролювати 
інших осіб у певних ситуаціях. Освітньо-професійний рівень фахового 
молодшого бакалавра дає можливість продовжувати здобувати освіту за 
різними напрямами. Освітньо-професійні програми в коледжах відповідають 
галузям знань і спеціальностям, за якими здійснюється підготовка фахівців із 
вищою освітою. Для визначення змісту та оцінювання результатів освітньої 
діяльності за освітньо-професійними програмами фахової передвищої освіти 
протягом 2021 – 2022 років Міністерство освіти і науки України затвердило 
стандарти для 62 спеціальностей. Стандарти фахової передвищої освіти є 

обов’язковими до виконання всіма суб’єктами освітньої діяльності незалежно 
від форми власності та сфери управління. 

У Сумській області функціонують 23 заклади фахової передвищої освіти 
різних форм власності: 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). Ще 14 закладів 
державної форми власності: Сумський будівельний коледж, 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 харчових технологій. 
Також функціонує Сумський фаховий коледж економіки і торгівлі приватної 
форми власності.  

Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється у 20 галузях знань 
за 41 спеціальністю. Разом з тим заклади фахової передвищої освіти 
здійснюють підготовку і кваліфікованих робітників. Для того, щоб випускники 
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фахових коледжів відповідали запитам роботодавців та бізнесу, заклади 
впроваджують інноваційні підходи до підготовки фахівців. Це в повному обсязі 
забезпечує потреби ринку праці Сумської області у сфері фінансів, будівництва, 
охорони здоров’я, культури і мистецтва, сфери обслуговування, освіти, 
журналістики, інформаційних технологій, механічної та електричної інженерії, 
ветеринарної медицини, технологій, транспорту, права, аграрних і 
продовольчих наук.  

 

Галузі знань, за якими здійснюється підготовка в закладах фахової 
передвищої освіти Сумської області (із шифром) 

 

07 Управління і адміністрування 12 Інформаційні технології 
01 Освіта/Педагогіка 19 Архітектура і будівництво 

22 Охорона здоров’я 14 Електрична інженерія 

18 Виробництво та технології 20 Аграрні науки та продовольство 

23 Соціальна робота 08 Право 

13 Механічна інженерія 05 Соціальні і поведінкові науки 

15 Автоматизація та 
приладобудування 

21 Ветеринарна медицина 

24 Сфера обслуговування 02 Культура і мистецтво 

06 Журналістика 17 Електроніка та телекомунікації 
16 Хімічна та біоінженерія 27 Транспорт 

 

Незважаючи на виклики 2021/2022 навчального року – карантинні 
обмеження та повномасштабну воєнну агресію на території України, заклади 
забезпечили виконання навчальних планів у повному обсязі, а студенти вчасно 
отримали документи про здобуту освіту. 

 

Контингент студентів закладів фахової передвищої освіти (осіб) 
 

 
 

2019 р.
2020 р.
2021 р.
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Мережа закладів фахової передвищої освіти охоплює географію всієї 
Сумської області. Комунальний заклад Сумської обласної ради «Лебединський 
педагогічний фаховий коледж імені А.С. Макаренка» як базовий заклад для 
закладів фахової передвищої педагогічної освіти центрального регіону України 
є організатором регіональних методичних об’єднань. Матеріали науково-

методичних досліджень педагогічних працівників реалізуються у форматі 
«круглого столу», науково-методичних доповідей, творчих майстерень та 
авторських майстер-класів, семінарів, вебінарів, онлайн-семінарів, 
конференцій. За матеріалами роботи регіональних методичних об’єднань 
укладено науково-методичні збірники. Науково-пошукову роботу в коледжі 
представлено діяльністю студентських наукових товариств: педагогічно-

пошукового, екологічного, науково-історичного. Участь студентів у наукових 
товариствах сприяє їх професійному становленню, формуванню 
комунікативних, пошуково-дослідницьких, соціальних, 
здоров’язбережувальних та інших компетентностей, необхідних майбутньому 
педагогові. Результативною є робота викладачів коледжу з обдарованою 
молоддю, що підтверджується щорічними досягненнями студентів на різних 
етапах конкурсів та олімпіад. Студентка закладу Удовиченко Дарина здобула 
диплом І ступеня у фінальному етапі ХІІ Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 
(гуманітарний профіль). Студенти спеціальності «Середня освіта (Музичне 
мистецтво)» долучилися до участі в І Міжнародному фестивалі-конкурсі 
AUGUST FEST (Харків), де хореографічний ансамбль «ShuM» посів І місце 
(керівник – Рожко Ірина). У Міжнародному багатожанровому дистанційному 
конкурсі GRACE BEST AWARD (Київ, листопад 2021 р.) академічний хор 
викладачів та студентів коледжу – І місце.  

У ІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі «Музична КРАЇНА» (Львів, 
грудень 2021) вокальний ансамбль «ShuM» здобув І місце (керівник – Рожко 
Ірина), академічний хор викладачів та студентів коледжу нагороджено Гран 
Прі. 

Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумський фаховий коледж 
мистецтв і культури імені Д.С. Бортнянського» добре знаний як в Україні, так і 
далеко за її межами. Викладачі коледжу забезпечують 
всебічну методичну та організаційну допомогу 
культурно-дозвіллєвим закладам області: працюють у 
складі журі міських, обласних, всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів, обласних методичних 

об’єднань; проводять майстер-

класи. Студенти 
та викладачі 

коледжу 
поєднують творчу, 

педагогічну 
діяльність з 
науковою. Беруть 
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активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
конференціях, створюють програми з навчальних дисциплін, методичні 
рекомендації, методичні розробки та надають їх Державному методичному 
центру навчальних закладів культури і мистецтв України для подальшого 
рецензування і друку з метою розповсюдження в мистецьких закладах освіти 
України. Викладачі-музикознавці, кандидати наук, методисти систематично 
друкують статті в провідних виданнях України, світу.  

Студенти коледжу прославляють Сумщину на міжнародному та 
всеукраїнському рівнях. Вони стали переможцями 52 міжнародних конкурсів, 
12 всеукраїнських конкурсів та 1 відкритого конкурсу. Творчі колективи та 
окремі виконавці коледжу – постійні учасники багаточисельних заходів, 

культурно-мистецьких акцій та проєктів у 
місті Суми, Сумській області. За період 
2021/2022 навчального року 25 студентів 
відзначено грамотами управління 
культури Сумської обласної державної 
адміністрації. Протягом 2021/2022 
навчального року було організовано 
заходи в рамках Міжнародного фестивалю 

класичної музики «Слобожанська фантазія», засновником та організатором 
якого виступає коледж.  

Викладачі комунального закладу Сумської обласної ради «Лебединський 
фаховий медичний коледж імені професора М.І. Ситенка» працюють над 

методичною проблемою «Формування професійної 
компетентності майбутнього медичного спеціаліста 
шляхом упровадження інноваційних технологій». Для 
якісної підготовки фахівців застосовуються нові 
технології навчання, інтеграція освітнього процесу та 
зв’язок з практичною охороною здоров’я. 
Упроваджуються стандарти діяльності медичної сестри 
терапевтичного, хірургічного профілю, протоколи і 
стандарти лікування адаптовано до спеціальності 223 
«Медсестринство» освітньо-професійної програми 
«Лікувальна справа», 
протоколів надання 
екстреної медичної 

допомоги на догоспітальному етапі згідно з наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 
05.06.2019 № 1269.  

Серед пріоритетних напрямків діяльності 
закладу – реалізація практично-орієнтованого 
навчання, систематизація інформаційних технологій 
і впровадження їх в освітній процес, вивчення 
наказів та протоколів Міністерства охорони здоров’я 
України. У рамках проєкту «Навчання домедичній 



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2021/2022 н.р.  
 

82 

 

допомозі» проведено навчання вчителів закладів загальної середньої освіти 
Лебединської міської територіальної громади, працівників лісгоспу, 
фермерських господарств, мешканців Лебединської та Тростянецької міських 
територіальних громад. Заклад реалізовує договір про співпрацю з 
комунальними закладами охорони здоров’я Сумської області. У рамках 
спільної діяльності проведено науково-практичні конференції, «круглі столи», 
реалізовується проєкт «Практика щодня». 

У Комунальному закладі Сумської обласної ради «Шосткинський фаховий 
медичний коледж» у 2021 році переоформлено сертифікати про акредитацію 
освітньо-професійних програм «Лікувальна справа», «Сестринська справа» 
спеціальності 223 «Медсестринство»; «Фармація» спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація». До того ж у листопаді 2021 року отримано ліцензії на 
провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) 
освіти з професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників за такими  
професіями: 5132 «Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з 
догляду за хворими», 5132 «Екстрений медичний технік», 5131 «Нянька», 5141 
«Косметик». Навчально-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою 
освітнього процесу. Головне її завдання – поглиблення й творче засвоєння 
навчального матеріалу, набуття навичок самостійної теоретичної та 
експериментальної роботи, ознайомлення із сучасними методами наукових 
досліджень, технікою експерименту. Протягом 2021/2022 навчального року 

студенти коледжу взяли участь в обласних тематичних конференціях: до Дня 
серця в Україні; «Діабет – це не вирок», «Сильні духом» з нагоди відзначення 
Дня медичного працівника. 

Комунальний заклад Сумської обласної ради 
«Сумський фаховий медичний коледж» 
організував та провів ХІІ Всеукраїнську науково-

методичну інтернет-конференцію «Фаховий 
молодший бакалавр: стан освітньо-професійного 
ступеня в умовах сьогодення та перспективи в 
майбутньому» (лютий – березень 2022 року). До 
організаційного комітету конференції надійшло 
58 наукових доробків різних напрямків діяльності 
від 78 освітян із 23 медичних закладів фахової 
передвищої та вищої освіти України. У рамках 
освіти дорослих 

коледж 
здійсню-вав 

курсову 
підготовку з 

робітничої професії «Молодша медична 
сестра (молодший медичний брат) з догляду 
за хворими», з косметичних маніпуляцій, 
сертифіковане підвищення кваліфікації 
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викладачів за програмою «Цифрові інструменти Google для закладів фахової 
передвищої освіти». 

Викладач основ медсестринства комунального закладу Сумської обласної 
ради «Конотопський фаховий медичний коледж» Лисюк Ірина виступила з 
доповідями на V Міжнародній науково-практичній конференції, що відбулася в 
Токіо (Японія) в жовтні 2021 року, та VII Міжнародній науково-практичній 
конференції «Наука, інновації та навчання: проблеми та перспективи» (лютий 
2022 року). Студент закладу Старостенко Ігор узяв участь у роботі І Науково-

практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів, учнів 
«Перший крок у науку: Конотопські наукові студії – 2022», де представив 
статтю «Сучасна терапія гемофілії в дитячому віці» (керівник – викладач 
медсестринства в педіатрії Гуденко Олена).  

У відокремлених структурних підрозділах Сумського національного 
аграрного університету навчання передбачає поєднання засвоєння теоретичних 
знань і набуття практичних навичок. Глухівський агротехнічний фаховий 
коледж відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.09.2021 
№ 991 включено до переліку закладів фахової передвищої освіти для 

впровадження протягом 
2019 – 2023 років 
пілотного проєкту з 
підготовки фахівців за 
дуальною формою. 
Навчання здійснюється з 
трьох спеціальностей:  
141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка»;  
201 «Агрономія»;  
208 «Агроінженерія». Для 
реалізації проєкту 

організовано співпрацю із ТОВ «Глобинський свинокомплекс», ТОВ 
«Велетень», AT «Сумиобленерго», ТРК «Глухів», ТОВ «Кролевецький 
комбікормовий завод», ТОВ «Укртелеком» та іншими суб’єктами 

господарювання. Із 2017 року коледж бере участь в 
українсько-німецькому проєкті «Сприяння розвитку 
професійної освіти в аграрних коледжах України». У 
2021 році 12 студентів закладу пройшли виробничу 
практику на базі фермерських господарств Німеччини.  

На базі закладу у 2021/2022 навчальному році було 
проведено 4 навчально-практичні семінари. Викладачі 
взяли участь у роботі більше ніж 20 фахових семінарів, 
які проводилися в режимі онлайн за участю фахівців із 
Німеччини. Триває процес ліцензування нової 
спеціальності 205 «Лісове господарство» освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. 
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Коледж працює над започаткуванням підготовки фахівців за новими, 
актуальними на ринках праці та освітніх послуг, освітньо-професійними 
програмами. Студент закладу Гліб Осьмаков здобув диплом ІІІ ступеня у 
фінальному етапі ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені Тараса Шевченка (негуманітарний профіль). 

Провідним напрямом роботи відокремлених 
структурних підрозділів Сумського державного 
університету є співпраця зі стейкхолдерами. 
Вони беруть активну участь в організації та 
проведенні освітнього процесу в закладах: 
залучаються до процесів розробки та оновлення 
освітніх програм у різних формах, обговорення 
змісту освітніх компонентів, аналізу тенденцій 
попиту на ринку праці та кваліфікаційних вимог 
до професійної діяльності випускників. 
Представники роботодавців рецензують освітні 
програми та вносять пропозиції з актуалізації 
їхнього змісту та компонентів. За сприяння 
стейкхолдерів здобувачі освіти та викладачі 
мають можливість закріплювати отримані 

теоретичні знання практичними навичками. Це реалізується у вигляді 
проведення на виробництві практичних та лабораторних робіт, виробничих 
екскурсів, навчальних і виробничих практик. Відокремлений структурний 
підрозділ «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного 
університету» є базовим для 14 обласних методичних об’єднань викладачів, 12 
із яких очолюють працівники коледжу. Відокремлений структурний підрозділ 
«Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського 
державного університету» із 2018 року співпрацює із Всеукраїнським центром 
освітнього консультування «Асоціація правозахисних організаторів студентів», 
у рамках якого студенти коледжу долучилися до Міжнародного освітнього 
проєкту «Професійне навчання та стажування без кордонів». У 2022 році групу 
студентів відправлено для проходження виробничого навчання та стажування 
до Республіки Польща на завод Flextron.  

У відокремленому структурному 
підрозділі «Сумський фаховий 
коледж Київського національного 
університету харчових технологій» у 
2022 році повністю укомплектовано 
нову лабораторію «Технології 
ресторанної продукції та крафтових 
технологій». Лабораторію оснащено 
сучасним обладнанням, а саме: 
виробничими столами, плитами 
електричними, кавоваркою, 

холодильником, шафою електричною для випікання, вагами електронними, 
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комплектом столового посуду, приборів, столової білизни тощо, що дає 
можливість моделювати технологічний процес приготування їжі та 
обслуговування споживачів. Під час виконання дипломних проєктів студентами 
технічних спеціальностей розроблено пристрої та установки, що в подальшому 
будуть використовуватися в освітньому процесі та під час профорієнтаційної 
роботи: лабораторні установки на базі сучасних засобів автоматизації; 
лабораторна установка «Система автоматизації компресорної установки» на 
базі засобів автоматизації ОВЕН Україна. 

У Відокремленому структурному підрозділі «Роменський фаховий коледж 
Державного вищого навчального закладу «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» розпочато підготовку 
здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами «Право» (з 01.09.2020) 
та «Менеджмент» (з 01.09.2021), первинну акредитацію яких заплановано на 
2024 рік. Викладач технічних дисциплін Олена Дмитрюк входить до складу 
підкомісії зі спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» 

Міністерства освіти і науки України. Викладачі коледжу беруть активну участь 
у роботі обласних методичних об’єднань викладачів закладів фахової 
передвищої освіти, науково-методичних конференцій, поширюють свій 
педагогічний досвід шляхом надання методичних розробок та сценаріїв 
виховних заходів до друку у фахових періодичних виданнях України. З метою 
формування фахових компетенцій та покращення конкурентоздатності 
студентів на ринку праці, підвищення мобільності, розширення світогляду та 
культурного росту особистості в контексті євроінтеграції між коледжем, 
закладом освіти «Центрум Дорадцтва Едукаційнего ТОВ» (Республіка Польща) 
та громадською організацією «Інноваційні технології в освіті» (Україна) у 
червні 2018 року укладено договір про реалізацію програми поглибленого 
виробничого навчання за фахом, що базується на інноваційних і дидактичних 
методах та складається з практичного навчання на базі науково-дослідних 
центрів та виробничих потужностей провідних компаній, ознайомлення з 
технологіями відповідної галузі. У межах співпраці між коледжем, закладом 
освіти «Центрум Дорадцтва Едукаційнего ТОВ» та громадською організацією 
«Інноваційні технології в освіті» (Україна) у 2021/2022 навчальному році 
студенти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Нафтогазова 

інженерія та технології», 
проходили навчальну практику з 
вивчення технологічних процесів і 
устаткування на підприємствах 
Республіки Польща. 

Студенти коледжу у 2021/2022 
навчальному році стали 
фіналістами у Всеукраїнському 
чемпіонаті з інформаційних 
технологій «Екософт – 2022» та 
національному етапі Міжнародного 
конкурсу комп’ютерних проєктів 
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«INFOMATRIX – 2022», здобули перемогу в ХІХ Міжнародному конкурсі з 
вебдизайну та комп’ютерної графіки серед студентів та учнів, у Літньому 
міжнародному бліц-конкурсі з вебдизайну та комп’ютерної графіки серед 
студентів та учнів – 2021. 

З початком повномасштабної російської агресії на території України перед 
закладами фахової передвищої освіти Сумщини постали глобальні виклики. 
Пошкоджень будівель та руйнування інфраструктури, втрати освітнього й 
дослідницького обладнання зазнали як заклади комунальної форми власності 
(Путивльський та Лебединський фахові педагогічні коледжі; Лебединський, 
Шосткинський фахові медичні коледжі), так і державної форми власності 
(відокремлені структурні підрозділи Сумського національного аграрного 
університету: Сумський, Охтирський, Маловисторопський, Путивльський 
фахові коледжі). До інших областей України евакуювалися 132 (5,1%) 
працівники та 1 230 (12,1%) здобувачів освіти. За кордон виїхали 111 (4,3%) 
працівників та 1 001 (9,8%) студент. Майже половина з них вже повернулася. 
Попри такі виклики 14 березня 2022 року заклади відновили навчання в режимі 
онлайн та виконали всі плани та завдання.  

 

З початку воєнного стану в Україні 
фахові коледжі Сумщини активно 
долучилися до волонтерської 
діяльності. Ініціативні групи 
викладачів, співробітників та студентів 
організували виготовлення 
маскувально-захисних сіток для 
Збройних Сил України, збір та розподіл 
гуманітарної допомоги. Волонтерський 
гурток комунального закладу Сумської 
обласної ради «Конотопський фаховий 
медичний коледж» «Ін’єкція добра» 
організував збір коштів, продуктів 
харчування, засобів гігієни та речей для 
потерпілих від військової агресії. 
Зібраний вантаж було доставлено до 
міст Чернігів, Батурин та Охтирка. 

Пріоритетними завданнями для 
закладів фахової передвищої освіти 
Сумської області у 2022/2023 
навчальному році є відновлення 
втраченої через воєнні дії матеріально-

технічної бази та інфраструктури, 
облаштування захисних споруд 

цивільного захисту та систем оповіщення. Разом з тим необхідно проводити 
роботу зі збереження кадрового складу, здійснювати ліцензування нових 
спеціальностей, спрямованих на забезпечення потреб ринку праці в повоєнній 
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Україні. Також важливо продовжувати співпрацювати зі стейкхолдерами, брати 
активну участь у програмах на здобуття грантів у рамках міжнародних програм 
і проєктів. В умовах сьогодення необхідно активно впроваджувати нові методи 
і форми профорієнтаційної діяльності для охоплення ширшого кола населення 
області з метою пошуку потенційних абітурієнтів. 

 

ВИЩА ОСВІТА 

 

Заклади вищої освіти Сумщини щороку підтверджують високі позиції в 
рейтингах університетів України, мають високу репутацію як в українському, 
так і світовому науково-освітньому просторі. 

У своїй діяльності заклади вищої освіти керуються законодавством 
України та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 286-р 
схвалено Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022 – 2032 роки. Цей 
документ, орієнтований на період входження України до Європейського Союзу, 
є вкрай актуальним і важливим. Унаслідок воєнної агресії цілі та завдання 
Стратегії зазнають коригування, проте цей документ є детальною дорожньою 
картою для відбудови та продовження реформування системи вищої освіти в 
післявоєнний період. Виконання завдань, визначених Стратегією, дозволить 
зменшити деструктивні наслідки, спричинені повномасштабним вторгненням 
російської федерації на територію незалежної України. Стратегічні та 
операційні цілі проведення фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень як основи якісної вищої освіти та популяризації науки, а також 
відповідні завдання зазначеної Стратегії спрямовано на забезпечення інтеграції 
України до Європейського дослідницького простору та узгоджуються з 
пріоритетами дорожньої карти інтеграції науково-інноваційної системи 
України до європейського дослідницького простору, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 167.  
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В області функціонують 5 закладів вищої освіти: Сумський державний 
університет, Сумський національний аграрний університет, Сумський 
державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Глухівський 

національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Сумська 
філія Харківського національного університету внутрішніх справ. Підготовка 
фахівців здійснюється за 82 напрямами та 25 галузями знань.  

 

 
Попри воєнну агресію, університети працюють над збереженням та 

розширенням контингенту іноземних студентів. Громадяни понад 50 країн світу 
здобувають освіту в закладах вищої освіти Сумської області: у 2021 році їх 
кількість становила 2 405 осіб. 

 

Галузі знань, за якими здійснюється підготовка в закладах вищої 
освіти Сумської області (із шифром) 

 

01 Освіта/Педагогіка  02 Культура і мистецтво  
03 Гуманітарні науки  05 Соціальні та поведінкові науки  
06 Журналістика  07 Управління та адміністрування  
08 Право  09 Біологія  
10 Природничі науки  11 Математика та статистика  
12 Інформаційні технології  13 Механічна інженерія  
14 Електрична інженерія  15 Автоматизація та приладобудування  
16 Хімічна та біоінженерія  17 Електроніка та телекомунікації 
18 Виробництво та технології 20 Аграрні науки та продовольство 

22 Охорона здоров’я  23 Соціальна робота  
24 Сфера обслуговування  26 Цивільна безпека  
27 Транспорт 28 Публічне управління та адміністрування 

                           29 Міжнародні відносини 

 

Продовжує функціонувати Рада ректорів закладів вищої освіти Сумської 
області. На засіданнях цього колегіального органу обговорювали нагальні 

22 903 

20 972 

18 655 

Контингент студентів закладів вищої освіти (осіб) 

2019 р. 

2020 р. 

2021 р. 
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проблеми, які виникли в освітній галузі у 2021/2022 навчальному році, ділилися 
напрацюваннями у сфері здійснення освітнього процесу в дистанційній формі. 
Окрему увагу було приділено проведенню вступної кампанії в умовах 
повномасштабної збройної агресії на території України, організації навчання у 
2022/2023 навчальному році та можливості проведення занять у режимі офлайн, 
підготовчій роботі з упорядкування сховищ та укриттів у закладах освіти.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 
№ 271 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової 
передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають 
на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та 
Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення» в закладах 
вищої освіти Сумської області функціонують освітні центри «Крим – Україна» і 
«Донбас – Україна» як підрозділи приймальних комісій. Після початку 
повномасштабної збройної агресії на території України пільговими умовами 
для вступу до закладів вищої освіти мають можливість скористатися 
абітурієнти, які мешкають на території, що була окупована після 24 лютого 
2022 року.  

У Сумській області функціонують заклади вищої освіти різних профілів. 
Сумський державний університет – високорейтинговий інноваційно 
орієнтований багатопрофільний університет класичного типу. У закладі за 
різними формами здобуття освіти здійснюється підготовка за  
57 спеціальностями з 25 галузей знань (освітні ступені – фаховий молодший 
бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор 
наук). Реалізуються спільні із закордонними закладами вищої освіти програми 
подвійних дипломів. Діє аспірантура за 24 спеціальностями, здійснюється 
підготовка в докторантурі за 16 спеціальностями. За підсумками наукової 
діяльності 2021 рік став одним із найбільш успішних для університету. 

Сумський державний 
університет пройшов 
Державну атестацію в частині 
провадження наукової 
(науково-технічної) діяльності 
за п’ятьма напрямами та 
підтвердив високий рівень 
наукової діяльності, 
увійшовши до кваліфікаційної 
групи А за чотирма 
напрямами: «Гуманітарні 
науки та мистецтво», 
«Суспільні науки», 
«Математичні науки та 

природничі науки», «Технічні науки» та до групи В – за напрямом «Біологія та 
охорона здоров’я». Авторський колектив учених університету у складі 
професора Марцинковського Володимира (посмертно), доцента Гудкова Сергія, 
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доцента Загорулька Андрія, доцента Савченка Євгена стали у 2021 році 
лауреатами Премії Кабінету Міністрів України за розроблення та впровадження 
інноваційних технологій за роботу «Розробка і впровадження відповідальних 
вузлів роторних машин, що забезпечують екологічну безпеку шкідливих 
виробництв». 

У квітні 2022 року акредитаційна комісія Незалежного агентства з 
акредитації та рейтингу (IAAR, Казахстан) ухвалила рішення про акредитацію 
освітньо-професійної програми «Медицина» другого (магістерського) рівня 
вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина». Акредитаційна експертиза 
відбувалася в рамках пілотного проєкту між IAAR, Національним агентством із 
забезпечення якості вищої освіти та Сумським державним університетом і 
передбачала одночасну акредитацію освітньої програми «Медицина» за 

стандартами 
Всесвітньої федерації 
медичної освіти та за 

національними 
критеріями.  

Сумський 
державний 

університет, єдиний 
серед закладів вищої 
освіти України, 
пройшов аудит і 

акредитацію 
Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» та отримав 
сертифікат постачальника відповідної продукції (№ РШ-П 0.46.091-21 від 
20.09.2021).  

У світовому рейтингу THE World University Rankings 2022 Сумський 
державний університет визначено на першій національній позиції та 157-м 
серед «молодих» університетів світу. У галузевих рейтингах університет 
представлено одразу в трьох галузях: першим в Україні за інженерними 
спеціальностями, другим в Україні за бізнес-спеціальностями та в галузі 
«Фізичні науки». Університет посідає перше місце серед закладів вищої освіти 

України за рівнем суспільно-

економічного впливу в ранжуванні 
THE University Impact Rankings 2022.  

В університеті діє розгалужена 
система освіти протягом життя, 
зокрема короткотермінових форм 
підвищення кваліфікації та 
тематичного вдосконалення. До того 
ж здійснюється післядипломна 
магістерська підготовка за освітніми 

програмами «Державна служба» й «Управління та адміністрування в охороні 
здоров’я».  

https://naqa.gov.ua/
https://naqa.gov.ua/
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Протягом року Центр навчання та освіти дорослих, що працює на базі 
закладу, отримав підтримку від Інституту міжнародного співробітництва 
німецької асоціації народних університетів (DVV International в Україні), у 
рамках міжнародного проєкту «Професіоналізація центрів навчання і освіти 
дорослих у Європі», що дозволило здійснити відчутний прогрес у своєму 
інституційному розвитку. 

Розвиток масового 
студентського спорту та 
спорту високих досягнень є 
одним із пріоритетних 
напрямків позанавчальної 
роботи в університеті. 
Спортивний клуб закладу у 
своєму складі має 
9 профільних спортивних 
центрів (спортивних 
єдиноборств, пляжного 
волейболу, кіберспорту, із 

зимових видів спорту, з легкої атлетики, водних видів спорту, зі стрільби з 
луку, естетичної гімнастики, інтелектуальних видів спорту) та забезпечує 
участь збірних команд Сумського державного університету в змаганнях, 
організовує роботу спортивних секцій. Центри спортклубу розвивають 42 види 
спорту та забезпечують роботу понад 60 діючих спортивних секцій. У 
позабазових структурних підрозділах функціонують 7 спортивних секцій.  

 

У 2022 році студенти 
Сумського державного 
університету здобули 
призові місця у відкритому 
конкурсі мистецтв «Срібний 

водограй», Всеукраїнському 
конкурсі мистецтв «Країна 
Кобзаря». Учасники 
відкритого молодіжного 
театру «Кураж» вибороли 
перемогу в номінації 
«Театральне мистецтво» 

Всеукраїнського конкурсу мистецтв «Україна Єдина». 
Сумський національний аграрний університет у 2021 році, за даними 

Міжнародного рейтингу U-multirank, посів 13 позицію серед аграрних закладів 
освіти Європи. За даними міжнародного рейтингу Green-ranking, університет 
посідає сьому позицію серед усіх закладів вищої освіти України. За даними 
рейтингів Scopus, TOP-200, Webometrics, університет входить до трійки кращих 
аграрних закладів України. Університет має лідируючі позиції серед закладів 
вищої освіти аграрного профілю за кількістю іноземних студентів. В 
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університеті навчається 528 іноземців із 29 країн світу. У 2021 році залучено на 
навчання понад 200 іноземних громадян, у тому числі 41 аспірант. За кількістю 
аспірантів з Китайської Народної Республіки університет посідає перше місце 
серед усіх закладів вищої освіти України.   

 

У Сумському 
національному аграрному 
університеті реалізовуються 
освітні інновації, спрямовані 
на розвиток як суто 
професійних знань, умінь та 
навичок, так і soft skills 

(м’які навички) студентів. 
Зокрема, широко 
застосовуються інтерактивні 
методи навчання. Це 
різноманітні ділові ігри – 

моделювання реальної 
діяльності в спеціально створеній проблемній ситуації. Сумський національний 
аграрний університет із 2019 року є учасником пілотного проєкту з підготовки 

фахівців за дуальною формою здобуття освіти. За 
період 2021/2022 навчального року в пілотному 
проєкті взяли участь студенти спеціальностей 
208 «Агроінженерія», 211 «Ветеринарна медицина», 
204 «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва», 181 
«Харчові технології». 
Загалом за звітний 
період участь у 
проєкті взяли  
29 бакалаврів та 15 
магістрів. З метою 
навчання студентів в 
умовах виробництва, 
зростання рівня 

працевлаштування, підвищення якості 
професійної підготовки, поглиблення співпраці з 
роботодавцями у грудні 2021 року було відкрито 
Центр дуальної освіти на базі ТОВ «Молоко 
вітчизни» (село Мар’ївка Сумської області), крім 
цього, поглиблено співпрацю з Приватним акціонерним товариством 
«Миронівський хлібопродукт» (СТОВ «Старинська птахофабрика», ТОВ 
«Вінницька птахофабрика», ПрАТ «Миронівська птахофабрика») у рамках 
організації освітнього процесу з упровадженням дуальної форми здобуття 
освіти під час підготовки бакалаврів та магістрів.  
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У 2021 році проведено акредитаційну експертизу підготовки фахівців за 4 
освітньо-професійними програмами за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти: 101 «Екологія»; 205 «Лісове господарство»; 206 «Садово-паркове 
господарство»; 293 «Міжнародне право». Також проведено акредитаційну 
експертизу підготовки фахівців за другою освітньо-професійною програмою за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти: 181 «Харчові технології»; 
275 «Транспортні технології»; та за 7 освітньо-науковими програмами за третім 
(доктор філософії) рівнем вищої освіти. 

Протягом 2021 року на базі університету було проведено традиційні 
квітневу і листопадову конференції. Опубліковано 1 361 наукову статтю та тезу 
доповідей студентів. У 2021/2022 навчальному році 106 студентів із 
80 студентськими науковими роботами за 44 спеціальностями взяли участь у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із природничих, 
технічних і гуманітарних наук, 44 студенти стали переможцями.  

 

 
 

В університеті навчаються 4 майстри спорту України та 2 кандидати в 

майстри спорту України, діють 9 спортивних секцій, у яких займається понад 
148 студентів. У листопаді 2021 року у відкритому Всеукраїнському турнірі з 
вільної боротьби пам’яті Іллі Кулика в місті Херсон Олег Легкий посів 1 місце, 
підтвердивши норматив майстра спорту України. Збірна іноземних студентів 
Сумського національного аграрного університету з міні-футболу взяла участь у 
турнірі до Дня боротьби з расовою дискримінацією, де змагалася з командами 
закладів вищої освіти з міст Суми, Дніпро, Харків. Також спортсмени-іноземці 

взяли участь у змаганнях із футболу, 
присвячених 30-ій річниці Незалежності 
України.  

З метою розвитку естетичних потреб, 
художніх здібностей і творчої діяльності, 
формування в молоді естетичних поглядів, 
смаків, які ґрунтуються на українських 
народних традиціях та кращих надбаннях 
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світової культури, в університеті працюють творчі гуртки. Зразковий ансамбль 
сучасного танцю «Шарм» у 2021 році посів І і ІІ місця у Всеукраїнському 
хореографічному фестивалі-конкурсі «Па-па Dance Fest»; здобув гран-прі в 
Міжрегіональному багатожанровому онлайн-фестивалі-конкурсі мистецтв 
«Творча країна СНАУ»; гран-прі в обласному багатожанровому онлайн-

фестивалі-конкурсі мистецтв «Осіння палітра талантів Сумщини».  
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка у 

2021/2022 навчальному році здійснював підготовку 346 студентів за різними 
освітніми рівнями – «бакалавр» та «магістр» денної та заочної форм навчання із 
12 країн світу. За третім (освітньо-науковим) рівнем університет готує  
23 іноземці. Працюють підготовчі курси для іноземців та осіб без громадянства 
зі вступу до закладів вищої освіти України, курси з вивчення державної мови. 
Науковцями закладу успішно реалізуються завдання держбюджетних науково-

дослідних тем, що виконуються на замовлення Міністерства освіти і науки 
України з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених 
Кабінетом Міністрів України. Протягом 2021/2022 навчального року було 
реалізовано проєкти наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) 
розробок молодих учених. Щороку на базі університету проводять численні 
наукові заходи (міжнародні, всеукраїнські, регіональні, університетські 
форуми, фестивалі, конференції, семінари, «круглі столи»), у роботі яких 
беруть участь представники бізнесу, освітніх, наукових, пенітенціарних, 
медичних установ та організацій України та зарубіжжя. У 

2021/2022 навчальному році відбулось 
майже 40 заходів міжнародного та 
всеукраїнського рівнів.  

За дуальною формою навчаються  
43 здобувачі вищої освіти, що є 
нагальною потребою для підприємств, 
установ, організацій та закладів освіти у 
зв’язку з гострою потребою 
кваліфікованих кадрів. У 2021/2022 
навчальному році укладено 13 нових 

договорів про співробітництво з Ізмаїльським державним гуманітарним 
університетом, Інститутом спеціальної педагогіки і психології Миколи 
Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, Міжнародним 
європейським університетом, Університетом Григорія Сковороди в Переяславі, 
Уманським національним 
університетом садівництва. Одними з 
основних показників студентської 
наукової роботи є перемоги в 
олімпіадах та конкурсах. Студентка 
факультету іноземної та слов’янської 
філології Сердюк Катерина здобула 
дипломом ІІІ ступеня у фінальному етапі 
ХІI Міжнародного мовно-
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літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка (гуманітарний профіль).  

Студентка навчально-наукового інституту 
фізичної культури Катерина Очкуренко посіла 
І місце на чемпіонаті України з кінного спорту серед 
юніорів у категоріях Конкур, КСК Parad allure. У 
жовтні 2021 року в Литві відбувся чемпіонат світу з 
класичного жиму лежачи.  

Студентка навчально-наукового інституту 
фізичної культури Рикун Анна виборола титул 
чемпіонки світу у ваговій категорії до 57 кг. У червні 
2022 року в місті Гімарайнш (Португалія) проходив 
чемпіонат світу зі спортивної аеробіки. Чемпіонкою в 
індивідуальному виступі стала студентка навчально-

наукового інституту фізичної культури Анастасія 
Курашвілі.  

У грудні 2021 року в закладі відбулося урочисте відкриття Міжнародного 
центру «Україна єднає», засновниками якого виступили Сумський державний 

університет імені А.С. Макаренка, Українсько-

китайська промислово-торгівельна асоціація та 
Інститут освіти «Один пояс – один шлях». У 
жовтні 2021 року відбулося підписання договору 
про співпрацю з екзаменаційним тест-центром 
Кембриджського університету (меморандуму 
про взаєморозуміння та співробітництво з 
Хубейським університетом наук і технологій 
(Китай), що передбачає створення 
стипендіальної програми «Стипендія дружби 
між Китаєм та Україною «Один пояс – один 
шлях»» (листопад 2021 року); договорів про 

співпрацю з двома турецькими закладами вищої освіти (Університетом 
Мальтепе та Стамбульським університетом Єні Юзил, січень 2022 року). 

Одним із пріоритетних напрямів наукової діяльності Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка є 

підготовка наукових кадрів. У 
2022 році відкрито спеціалізовану 
вчену раду Д 56.146.01 («Теорія і 
методика професійної освіти») з 
присудження наукового ступеня 
доктора наук. Протягом І півріччя 

2022 року університет став організатором та співорганізатором 17 наукових 
заходів, із них: 3 міжнародних, 10 усеукраїнських, 4 регіональних. На базі 
університету проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
«Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх 
трансформацій»; всеукраїнські студентські науково-практичні конференції: 
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«Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього 
простору», «Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної 
освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового 
освітнього простору»; всеукраїнські науково-педагогічні читання молодих 
учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st

 century challenges 

in education and science»; «круглий стіл» «Європейський Союз після 
Лісабонського договору: від триопорної структури до конституціоналізму».  

Протягом 2021/2022 навчального року здійснено випуск 70 осіб, які 
навчалися за дуальною формою освіти (14 бакалаврів, 56 магістрів), із них 
працевлаштовано 60 осіб. Продовжують навчання 33 студенти (13 бакалаврів і 
20 магістрів). Здобувачі освіти брали активну участь у наукових заходах. 
Зокрема, 1 442 студенти стали учасниками 150 конференцій, з них міжнародних 
– 272, всеукраїнських – 829, регіональних – 341. У 2021 році 18 студентів стали 
переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із 
природничих, технічних і гуманітарних наук. У рамках міжнародного 

співробітництва укладено й підписано нові 
меморандуми й угоди про освітньо-наукову 
співпрацю із закладами вищої освіти, 
дослідницькими установами та іншими 
міжнародними організаціями, зокрема, станом 
на 1 травня 2022 року кількість чинних угод про 
міжнародне співробітництво становить понад 25, 
що забезпечують міжнародну співпрацю закладу 
з такими країнами: Боснія і Герцеговина, Латвія, 

Польща, Німеччина, Туреччина, Казахстан, Грузія, Таджикистан, Китай. Із них 
– 4 угоди про співпрацю із фірмами-посередниками щодо надання послуг із 
набору іноземних громадян на навчання в Глухівському національному 
педагогічному університеті імені Олександра Довженка. У травні 2022 року 
заклад уклав угоду щодо семестрального академічного обміну з Університетом 
імені Яна Длугоша в місті Ченстохові (Польща). 

Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ 
– єдиний спеціалізований заклад вищої освіти Сумської області з підготовки 
фахівців для органів Національної поліції, судових та правоохоронних органів. 
Заклад здійснює освітню діяльність на першому (бакалаврському) та другому 
(магістерському) рівнях вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 
262 «Правоохоронна діяльність».  

Протягом останніх років 
науково-дослідна робота філії 
здійснюється за науковим 
напрямком «Відповідність норм 
українського законодавства 
принципам міжнародного та 
Європейського права». Науково-

педагогічні працівники філії мають публікації у фахових виданнях, а також у 
журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та 
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Web of Science. Науковці Сумської філії Харківського національного 
університету внутрішніх справ беруть участь у роботі спеціалізованих учених 
рад із захисту дисертаційних досліджень, а також керують науково-дослідною 
роботою здобувачів вищої освіти.  

У закладі функціонує Сумський центр первинної професійної підготовки 
«Академія поліції», що здійснює первинну професійну підготовку поліцейських 
за професією 5162 «Поліцейський».  

На базі філії функціонує осередок Європейської асоціації студентів-

правників (ELSA), Сумський осередок Ліги студентів асоціації правників 
України, наукове товариство студентів. У червні 2022 року студентка закладу 
взяла участь у проєкті молодіжного обміну Erasmus+, що відбувся в місті 
Фетхіє (Туреччина). У липні 2022 року проєктна команда представників 
Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ 
отримала ґрант на реалізацію проєкту «Світлофор політики ЄС: гендер, права, 
міграція та цифровізація» за підтримки програми Erasmus+ Жан Моне. 

Повномасштабна воєнна агресія на території України внесла суттєві 
корективи у функціонування закладів вищої освіти Сумської області. 
Університети оперативно організували евакуацію іноземних студентів, разом з 
тим продовжили надавати освітні послуги в дистанційному режимі. У період 
масштабних бойових дій на території Сумщини зазнав пошкоджень один із 
корпусів Сумського державного університету. До інших областей України 
евакуювалися 636 працівників (14%) та 3 420 здобувачів освіти (22,5%). За 
кордон виїхали 473 працівники (10,4%) та 3 106 студентів (20,5%). Майже 
половина з них вже повернулася. Не зважаючи на такі умови, освітній процес 

було реалізовано у форматі онлайн.  
Викладачі та студенти закладів вищої 

освіти Сумської області активно долучаються 
до волонтерської діяльності на підтримку 
обороноздатності України. Вони 
організовують благодійні акції, спрямовані на 
придбання необхідного для Збройних Сил 
України та Територіальної оборони Збройних 
Сил України спорядження.  

З урахуванням воєнної агресії на території 
України освітній процес закладів вищої освіти Сумщини спрямовано на 
переведення в режим цифрової педагогіки. Викладачі розробляють, освоюють, 
упроваджують новітні форми і методи дистанційних технологій. Украй 
важливим для закладів вищої освіти є збереження кадрового потенціалу, 
залучення випускників українських шкіл та іноземних громадян до навчання й 

науково-інноваційної діяльності. Серед пріоритетних завдань вищої освіти є 
переорієнтація на першочергову підготовку фахівців, необхідних в умовах 
воєнного стану, для відбудови звільнених територій, розвитку провідних 

галузей економіки України. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА 
УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ  

 

Із вторгненням російської федерації Україна зіткнулася з неймовірними 
випробуваннями війною. Практично все населення країни живе в постійному 
стресі, переживає тривогу за своє життя та життя своїх близьких, не відчуває 
себе у безпеці, що в цілому має негативний вплив на психічне здоров’я. За 
оцінками Міністерства охорони здоров’я України, через російську агресію 
психологічної підтримки потребують не менше 60% українців. Проте навіть 
після того, як закінчиться війна нашою перемогою, вона «відіграватиметься» на 
психіці щонайменше найближчі сім – десять років.   

За таких умов істотно зростає роль психологічної служби системи освіти, 
яка  має  забезпечувати  своєчасне  і  систематичне  надання  психологічної  та 
соціально-педагогічної  підтримки  всім  учасникам  освітнього  процесу.  

За даними моніторингу забезпечення закладів освіти практичними 
психологами, соціальними педагогами, в області відмічається позитивна 
тенденція щодо розвитку психологічної служби. За підсумками   2021/2022 

навчального року чисельність фахівців служби становить 747 спеціалістів, що 
на 21  особу більше порівняно з  2020/2021 навчальним роком. 

 

 
 

Значну роботу щодо розвитку служби проведено органами управління 
освітою Андріяшівської, Березівської сільських,  Хотінської, Краснопільської, 
Недригайлівської селищних, Кролевецької, Роменської міських територіальних 
громад. 

Загальний показник забезпеченості закладів освіти всіх типів посадами 
практичних психологів та соціальних педагогів становить 74,4% від 
нормативної потреби.    

535 529 529 

193 197 
218 

2019/2020 н.р. 2020/2021 н.р. 2021/2022 н.р. 

Динаміка чисельності працівників психологічної служби 
(в особах)   

практичні психологи 

соціальні педагоги 



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2021/2022 н.р.  
 

99 

 

Забезпеченість закладів освіти посадами практичних психологів становить 
78,8% від нормативної потреби (2021 рік – 80,6%), соціальними педагогами – 

66,6% (2021 рік – 63,6%).   

У розрізі типів закладів найвищі показники забезпечення посадами 
практичних психологів та соціальних педагогів мають заклади загальної 
середньої освіти, заклади інституційного догляду та виховання дітей. При 
цьому показники забезпечення закладів освіти практичними психологами 
перевищують показники забезпечення соціальними педагогами. 

 

 
 

Найактуальнішим завданням діяльності спеціалістів психологічної служби 
в умовах сьогодення є психологічна підтримка учасників освітнього процесу.  
Адже внаслідок  російської агресії  серед  дітей та дорослих набули поширення 

такі  психологічні  проблеми  як  гострі  
емоційні  розлади, реактивні стани, 
переживання втрати близьких, дезорієнтація 
та панічні напади. А тому, як зазначає 
Міністерство освіти і науки України, усі 
учасники освітнього процесу більше, ніж 
будь-коли раніше, потребують психологічної 

підтримки і допомоги, основна мета якої – збереження і зміцнення психічного 
здоров’я дітей та дорослих у цій складній ситуації.  
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Війна розділила не тільки моє життя як 
людини, як громадянки нашої країни, а й мою 
діяльність як практичного психолога на «до» 
та «після». Майже вся система роботи, яка 
вибудовувалася роками, виявилася в цей час 
неактуальною.  

На початку прийшло лише розуміння того, 
що я маю продовжувати працювати. Що в цей 
час не маю права зупинитися і 
концентруватися лише на своїх переживаннях і 

станах.    
Альона Долгозвяга, практичний психолог  

Улянівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Миколаївської селищної ради 

Робота практичних психологів, соціальних педагогів щодо надання 
психологічної підтримки учасникам освітнього процесу здійснювалася за 
декількома напрямками, але, насамперед, – це надання першої психологічної 
допомоги.   

Особливо актуальною ця робота була на початку війни. Допомога  
надавалася як безпосередньо спеціалістами закладів, так і членами обласної 
мобільної групи, що була створена на четвертий день війни. До групи ввійшли 
практичні психологи закладів освіти, психологи центрів професійного розвитку 
педагогічних працівників, методисти навчально-методичного центру 
психологічної служби комунального закладу Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти. Створення мобільної групи дозволило  
надавати в телефонному режимі психологічну допомогу учасникам освітнього 
процесу незалежно від їх місця проживання, адже деякі населені пункти 
опинилися або під окупацією, або зазнавали обстрілів.  

Одночасно мобільні групи створено і в тих громадах, де не було активних 
бойових дій чи окупації. Заслуговує на увагу досвід психологічної служби 
Глухівської територіальної громади, 
де мобільну групу  створено 1 
березня 2022 року із числа  
практичних психологів та соціальних 
педагогів  закладів дошкільної, 
загальної середньої, позашкільної, 
професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої та вищої освіти. 
Із часу створення групи надано 72 
консультації як для вимушено 
переміщених осіб з міст Чернігів, 
Херсон, Харків, Маріуполь, так і для населення громади.   

Із відновленням у  закладах освіти освітнього процесу актуальною стала 
робота щодо гармонізації емоційного фону та психофізичного стану дітей та 
дорослих, зниження  тривоги та подолання страху в учасників освітнього 
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процесу. Адже в умовах воєнного стану під час дистанційного навчання діти не 
зможуть досягти особливих успіхів. Це навчання їм першочергово потрібне для 
того, щоб вони відволіклися від постійного стресу, для того, щоб стабілізувати 

їх стан після всіх тих нових 
проблем або жахів, які з ними 
відбулися і які продовжують 
відбуватися далі. Саме з метою 
стабілізації психоемоційного 
стану учнів, налаштування їх 
на навчальну діяльність 
практичними психологами 
активно проводилися години 
психолога, онлайн-зустрічі,  
інтегровані розвиваючі 

заняття, ранкові зустрічі, психологічні п’ятихвилинки. Останні – нова форма 
роботи, що виникла саме під час війни. «Психологічні хвилинки» містять 
фізичні вправи на розслаблення м’язів, нейролінгвістичні вправи, ігрові, 
дихальні вправи, вправи з ліпки та задіяння дрібної моторики рук, арт-

терапевтичні вправи, що пропонуються учням на початку навчальних занять.  
Для шкіл, де відсутні практичні психологи, практичними психологами 

закладів освіти області було розроблено 20 відеороликів, що розміщені на 
сайтах Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, 
комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти. Активними у створенні цих відеороликів були Альона 
Долгозвяга, практичний психолог Улянівського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів, Марина Акименко, практичний психолог Миколаївського 
закладу загальної середньої освіти (Миколаївська селищна територіальна 
громада), Анна Юсиченко, практичний психолог Бездрицької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів (Бездрицька 
територіальна громада), Євгенія 
Дудецька, практичний психолог Сумської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 
ім. генерал-лейтенанта А.Морозова, 
Наталія Гусениця, практичний психолог 
Сумської загально-освітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 24, Тетяна Стецієнко, 
практичний психолог  закладу дошкільної освіти (ясла – садок) № 1 «Ромашка», 
Олександр Власенко, практичний психолог Сумського міського центру 
науково-технічної творчості молоді, Анна Недар, соціальний педагог Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 (Сумська територіальна громада), 
Олександр Чорний, практичний психолог Косівщинського ліцею імені Лесі 
Українки (Степанівська територіальна громада), Людмила Галигіна, 
практичний психолог Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  № 6, 
Інна Садовська, практичний психолог Роменського ліцею імені Тетяни Маркус, 
Олена Калемі, практичний психолог Роменського закладу дошкільної освіти 
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(ясла-садок) № 3 «Оленка» (Роменська територіальна громада), Ірина Лайко, 
соціальний педагог Свеської спеціалізованої школи I-III ступенів № 1 (Свеська 
територіальна громада). 

Для батьків створено відеоролики щодо особливостей взаємодії з дітьми в 
умовах воєнного стану: «Як взаємодіяти з дітьми», «Як говорити з дітьми про 
війну», «Як підтримати підлітка в кризовій ситуації», «Поради батькам дiтей з 
особливими освiтнiми потребами щодо поведiнки пiд час війни».  

Важливим аспектом роботи з нормалізації психоемоційного стану, 
забезпечення психологічної захищеності стало інформування дітей та дорослих 
щодо методів самодопомоги, саморегуляції. Це інформування здійснювалося 
через сайти закладів освіти, соціальні мережі, вайбер-групи, віртуальні 
кабінети. 

 

Почали ми з нашого 
шкільного сайту, де створили 
додаткову рубрику під назвою 
«Психологічна підтримка під 
час війни». У цій рубриці ми 
надаємо корисні ресурси для 
дорослих та дітей. Перелік цих 
ресурсів постійно 
доповнюється.    

Марина Акименко, 

практичний психолог, Леся Дзюбан, соціальний педагог Миколаївського закладу 
загальної середньої освіти Миколаївської селищної ради 

 

Всіляко використовувалися і можливості засобів масової інформації. Так, 
спеціалісти психологічної служби закладів освіти Охтирської міської ради 

брали активну участь у випуску передачі 
«Психолог радить» на ТРК «Охтирка». 
Поради слухачам надавали  Наталія Ковпак, 
психолог Центру професійного розвитку 
педагогічних працівників Охтирської міської 
ради, Світлана Альошкіна, практичний 
психолог Охтирської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2, та Вікторія Пось, 
практичний психолог Охтирської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11. 

Навчально-методичним центром психологічної служби комунального 
закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти на 
сайтах Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, 
комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти створено рубрики «Психологічна підтримка в умовах 
воєнного стану» та «Психологічна допомога під час війни», де розміщено 
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пам’ятки, буклети для педагогів, батьків щодо допомоги дітям, психологічних 
особливостей організації освітнього процесу в умовах війни. 

Інформування учасників освітнього процесу здійснювалося і в рамках 
консультативної роботи спеціалістів. Із самого початку війни і до сьогодні 
консультативну допомогу надано більше ніж 41 тисячі дітей. Основні питання, 
з якими зверталися діти до спеціалістів, стосувалися саморегуляції емоційного 
стану, пошуку ресурсів, нормалізації сну, страху гучних звуків тощо. 

 

Страх у дітей виникав від звуків вибухів 
снарядів, гулу наземної військової техніки та 
літаків. Саме перебування в сховищі 
допомогло  зменшити ступінь подразнення.   

Я використовувала для дітей 
різноманітні цікаві заняття, які їх 
відволікали: настільні ігри, малювання, ігри 
зі словами, рухливі ігри, авторські казки з 
продовженням історії самими дітьми. 
Разом із дітьми в іграх та заняттях брали 
участь батьки та односельчани.   

Лідія Гудим, соціальний педагог 
Бугруватського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Чернеччинської сільської ради  

 

Виживання дітей в умовах війни, стабілізація їх психоемоційного стану 
певною мірою залежить від дорослих. Зважаючи на це, практичними 
психологами, соціальними педагогами значну увагу приділено досягненню 
психологічної рівноваги батьків та педагогів. Із цією метою понад 20 тисячам 

батьків та понад  5 тисячам педагогів було надано консультації щодо  розвитку  
здатності  до  швидкого  відновлення  після психотравмівного  впливу,  щоб 
бути ресурсним не тільки для себе, але й для здобувачів освіти.  

 

Свою роботу з педагогами я 
назвала «Крила». Крила – це 
метафора сили, витримки та 
спокою педагога: «Уявіть за 
плечима крила. Вони невидимі для 
інших, але відчутні для вас. Якого 
кольору ваші крила? Наскільки 
вони великі?... Ці крила у вас були 
завжди. Час їх застосувати. Ми 
отримали крила завдяки вірі, що 
можемо бути вищими за все те, що нас навкруги оточує».   

Віта Каблюк, практичний психолог Старосільської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Нижньосироватської сільської ради 
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Психосоціальна та соціально-педагогічна допомога надавалася 
спеціалістами служби здебільшого дистанційно, що, у свою чергу, спонукало 
до пошуку нових форм роботи з учасниками освітнього процесу. Так, у 
практиці роботи регіональної психологічної служби з’явилися «Дистанційне 
чаювання», зустрічі «За кавою», «Психологічні посиденьки». Під час цих 
зустрічей діти, педагоги, батьки мали можливість проговорити свої відчуття, 
емоції, отримати підтримку, поспілкуватися, адже спілкування є одним із 
засобів відновлення внутрішніх ресурсів.   

 

Для педагогів щотижня 
проводилися зустрічі «За кавою!», 
де в теплій атмосфері за 
допомогою дихальних, тілесних, 
арт-терапевтичних вправ ми 
стабілізували психоемоційний стан, 
відновлювали внутрішні ресурси та 
актуалізували значення життєвих 
цінностей. Відновити сили та 
відчути бажання рухатися вперед 
учителям допоміг «Марафон 

антибуденності». 
Наталія Гусениця, практичний психолог Сумської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 24 

 

Впливу  психотравматичних чинників,  обумовлених  війною,  зазнає на  
собі  все  українське суспільство. А тому спеціалісти служби не обмежувалися 
лише наданням допомоги учасникам освітнього процесу. У полі зору фахівців 
були і сім’ї вимушено переміщених осіб, і маломобільні групи населення. 

Практичними психологами, соціальними педагогами надано консультативну 
допомогу щодо психічного ресурсу для подолання життєвих криз майже 3,5 

тисячі членам родин вимушено переміщених осіб, понад 800 людям з 
інвалідністю, людям похилого віку. 

Ішов 35 день війни.  Скрізь страшні вибухи я почула 
сторонній звук. Коли прислухалася, то почула, що він 
доносився із сусіднього двору. Дочекавшись невеликої 
тиші, я побігла до сусідки. Це була бабуся Галя. Вона 
одинока людина. Саме в цей час вона перебувала на 
подвір’ї. Бабуся вчасно не встигла спуститися в 
сховище, тому злякано сиділа на стільці і тихенько 
стогнала. Добігши до неї, я подала склянку води, 
повільно взяла за руку і запропонувала  йти разом зі 
мною у сховище. Потім попросила зручно сісти, 
опустити голову та впертись ногами в підлогу. 
Переключила  увагу та попросила бабусю  розповісти 
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про те, що вона бачить та чує. Згодом вона трішки заспокоїлася і відчула себе 
в безпеці. 

Ірина Кулик, практичний психолог Великописарівської спеціалізованої 
школи І- ІІІ ступенів імені І.М. Середи 

Під час активних бойових дій на території області 12,4% від загальної 
кількості практичних психологів, соціальних педагогів виїхали за кордон чи в 

інші регіони України. Проте навіть за цих 
умов вони дистанційно надавали 
психологічну допомогу здобувачам освіти та 
педагогам тих закладів, де працювали, на 
волонтерських засадах підтримували 

біженців за межами України. Так, Галина 
Івченко, практичний психолог Сумського 
дошкільного навчального закладу (центр 
розвитку дитини) № 18 «Зірниця», 
перебуваючи в Чехії, організувала роботу з 
дітьми та дорослими на базі волонтерських 

центрів допомоги біженцям (м. Прага, Громадський центр «Світло», The Little 

Mole International Preschool of  Prague). 

 Щоб бути ефективним у реалізації основних завдань, спеціаліст має 
володіти відповідними валідними методами, практиками. З огляду на це, 
навчально-методичний центр психологічної служби комунального закладу 
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, починаючи з 
3 березня 2022 року, раз у два тижні проводив онлайн-зустрічі, вебінари для 
практичних психологів, соціальних 
педагогів закладів освіти, психологів 
центрів професійного розвитку щодо 
ознайомлення з ефективними  
практиками надання психологічної 
допомоги та соціально-педагогічної 
підтримки в період війни.   

Для практичних психологів, 
соціальних педагогів закладів 
загальної середньої освіти, психологів 
інклюзивно-ресурсних центрів проведено онлайн-тренінги для роботи за 
методикою «Діти і війна: навчання технік зцілення» (навчанням охоплено 

132 особи). Учасники тренінгу визначилися з особливостями реагування дітей 
та підлітків на психологічну травму, пов’язану з війною, практично 
опрацювали технології допомоги дітям у відновленні контролю над 
інтрузивними спогадами як перший крок подолання посттравматичного 
стресового розладу.  

 Важливою умовою ефективності роботи спеціаліста служби є його 

особистісна ресурсність та стресостійкість, володіння навичками 
психологічного відновлення в ситуації військової травми. Із цією метою 
навчально-методичним центром психологічної служби комунального закладу 

https://www.facebook.com/thelittlemole/
https://www.facebook.com/thelittlemole/
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Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти проведено 5 

воркшопів для практичних психологів закладів дошкільної та позашкільної 
освіти області «Психологічна стійкість практичних психологів: навчання технік 
зцілення». 

Спільно з Українським науково-методичним центром практичної 
психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук 
України проведено 4 воркшопи з відновлення внутрішніх ресурсів для 
спеціалістів психологічних служб Чернеччинської, Юнаківської сільських, 
Великописарівської, Степанівської селищних, Охтирської,  Тростянецької, 
Лебединської міських територіальних громад. 

Заслуговує на увагу досвід психологічної служби Конотопської міської 
територіальної громади щодо відновлення ресурсів спеціалістів. У рамках 
Тижня психології  (квітень 2022 року) за ініціативою Центру професійного 
розвитку педагогічних працівників Конотопської міської ради проведено 10-

денний онлайн-марафон «Подбай про себе» для практичних психологів, 
соціальних педагогів та 
педагогічних працівників міста. 

У ролі модератора марафону 
виступила Юлія Волошкова, 
практичний психолог 
Конотопської спеціалізованої 
школи ІІ-ІІІ ступенів № 2. Під час 
марафону учасники виконували 
вправи і завдання для підтримки і 
турботи про себе; вчилися  брати 
відповідальність за своє життя; 
покращили ментальний, емоційний 
та фізичний стан; отримали 
можливість обміну ідеями для 
натхнення «тут і зараз»; здобули 
досвід відчуття «крил за спиною», 
а ще просто насолоджувались 
процесом та можливістю 
поспілкуватись та обмінятись 
думками, ідеями та натхненням. 

У травні 2022 року онлайн-

марафон було проведено для 
спеціалістів психологічної служби, 
психологів центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників 

області. Участь у ньому взяли 150 осіб. 
Саме із цього марафону стартував і Літній психологічний онлайн-марафон,  

ініційований навчально-методичним центром психологічної служби 
комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти. Марафон організовано з метою психологічної підтримки 
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дітей у літній період. У скарбничку марафону додано і вебквест «З Україною в 
серці!», розроблений Анною Юсиченко, практичним психологом Бездрицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бездрицької сільської територіальної 
громади. 

Мандруючи від станції до станції, учні 
дізнаються цікавинки про Україну, 
виконують різні вправи та ігри на 
розвантаження, зняття напруги. 

Анна Юсиченко, практичний психолог 
Бездрицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Бездрицької сільської ради 

 

 

Війна з усіма її проявами – це 
надпотужний стрес, який може мати вплив на психіку людей і через кілька 
років після того, як бойові дії завершаться. А тому практичні психологи, 
соціальні педагоги закладів освіти і надалі будуть стояти на захисті 
ментального здоров’я всіх учасників освітнього процесу, переорієнтовуючи 
свою діяльність на вирішення викликів воєнного часу, зокрема: 

значне зростання чисельності учасників освітнього процесу, які отримали 
психологічні травми різного ступеня внаслідок військових дій та потребують 
постійної психологічної підтримки й допомоги; 

неготовність педагогічних працівників до надання базової психологічної 
підтримки та роботи з дітьми, які отримали психологічну травму; 

недостатня обізнаність батьків у сфері психічного здоров’я та їх 
неспроможність надавати психологічну підтримку дітям.   

З урахуванням вищезазначеного завданнями психологічної служби 
системи освіти області у 2022/2023 навчальному році є сприяння забезпеченню 
практичними психологами, соціальними педагогами закладів освіти області 
відповідно до потреби;  

здійснення відповідної підготовки/підвищення кваліфікації спеціалістів 
психологічної служби з метою посилення їх спроможності працювати в нових 
умовах;   

 запровадження системи супервізії для практичних психологів і соціальних 
педагогів під час роботи із психологічною травмою; 

 забезпечення регулярного інформування батьків стосовно оцінювання 
стану психічного здоров’я дітей та способів надання психологічної підтримки 
дітям;  

посилення профілактичних заходів у закладах освіти щодо зниження рівня 
вживання алкоголю та психоактивних, наркотичних речовин підлітками, 
подолання правопорушень, злочинності серед неповнолітніх, суїцидальних 
проявів у здобувачів освіти.  

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 
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Реформування національної системи освіти вимагає постійного 
професійного розвитку, саморозвитку педагогічних та науково-педагогічних 
працівників, роль яких суттєво змінюється. Наразі вони мають бути і 
консультантами, і модераторами, і тьюторами, і менторами, і наставниками, і 
лідерами.  

У закладах освіти Сумської області – 19 679 педагогічних та науково-

педагогічних працівників. Їх кількість порівняно з 2020/2021 навчальним роком 
зменшилась на 1 тисячу працівників через оптимізацію закладів освіти. 

 

 
Кількість працівників пенсійного віку становить 2 378 осіб (12,1% від 

загальної кількості працюючих). Найбільше їх – у закладах вищої (420 осіб – 

22,8%), фахової передвищої – (242 особи – 19,4%), позашкільної (144 особи – 

16,7%) освіти, найменше – у закладах дошкільної освіти (273 особи – 7,2%). 

Освітньо-кваліфікаційний рівень педагогів щороку – стабільний. Рівень 
спеціаліста, магістра мають 7 594 особи (89,4%), бакалавра – 849 осіб (4,3%), 
молодшого спеціаліста – 1 174 особи (6%). Проте 63 особи (0,3%) мають лише 
загальну середню освіту: 29 педагогів працює в закладах дошкільної, 24 – у 
закладах загальної середньої, 10 – позашкільної освіти. 

 

Заклади вищої освіти 

Заклади фахової передвищої освіти 

Заклади професійної (професійно-

технічної) освіти 

Заклади позашкільної освіти 

Заклади загальної середньої освіти 

Заклади дошкільної освіти 

1 846 (9,3) 

1 250 (6,4) 

1 162 (5,9) 

860 (4,4) 

10 778 (54,8) 

3 783 (19,2) 

Склад педагогічних та науково-педагогічних кадрів 
закладів освіти (в особах/відсотках) 
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Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 № 1473 (зі 
змінами), вимагає проходження атестації педагогами освітніх закладів. 

Не підлягають атестації 1 742 науково-педагогічні працівники; 
549 майстрам виробничого навчання закладів професійної (професійно-

технічної освіти) і 860 керівникам гуртків закладів позашкільної освіти 
встановлюються тарифні розряди.  

За підсумками атестації із 14 449 педагогів кваліфікаційні категорії 
«спеціаліст вищої категорії» мають 5 916 осіб, «спеціаліст першої категорії» – 

4 385, «спеціаліст другої категорії» – 2 475, «спеціаліст» – 2 119. Такий 
результат зумовлено тим, що 9 976 педагогів (50,6% від загальної кількості) 
мають педагогічний стаж понад 20 років. Найбільше їх працює в закладах 
загальної середньої та фахової передвищої освіти (понад 50%). 

 

89,4 

4,3 
6 0,3 

Освітній рівень педагогів (у відсотках) 

Спеціаліст, магістр 

Бакалавр 

Молодший спеціаліст 

Загальна середня освіта 
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Склад педагогів закладів освіти щороку оновлюється. Кількість молодих 
спеціалістів становить 8,6%. Найбільше їх працює в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти (21,3%), найменше – у закладах вищої освіти 
(5,8%). 

Спеціаліст Спеціаліст ІІ 
категорії 

Спеціаліст І 
категорії 

Спеціаліст вищої 
категорії 

14,2 
16,6 

29,4 

39,8 

Кваліфікаційні категорії педагогів  
(у відсотках) 



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2021/2022 н.р.  
 

111 

 

 
 

Станом на 01.08.2022 в області наявні вакантні посади. Існує потреба у 
фахівцях математики, іноземної мови, учителях початкових класів. 

Професіоналізм, нестандартне мислення та новітній підхід у роботі, 
використання сучасних методик навчання педагогами дали позитивні 
результати – 283 випускники закладів загальної середньої освіти отримали 200 
балів при складанні національного мультипредметного тесту: з української 
мови – 86 осіб, з історії України – 128 осіб, з математики – 167 осіб. 

Органи державної влади роблять усе можливе, щоб, незважаючи на воєнні 
дії в Україні, зберегти освітню еліту держави. Для цього в області педагогів 
стимулюють і відзначають різними заохоченнями.  

Щороку виплачується Премія Верховної Ради України. 
Сумською обласною премією ім. А.С. Макаренка відзначено 

6  педагогічних працівників у номінації: 
«Діяльність педагогів закладів дошкільної освіти» Шевич Кристину, 

завідувача Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку 
дитини) № 18 «Зірниця» Сумської міської ради; 

«Діяльність педагогів закладів загальної середньої освіти» Федько 
Світлану, директора Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 
Роменської міської ради Сумської області; 

«Діяльність педагогів закладів позашкільної освіти» Сьому Світлану, 
методиста комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

«Діяльність педагогів професійних (професійно-технічних) навчальних 
закладів» Каркачова Валерія, старшого майстра державного навчального 
закладу «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти»; 

1 683 (9) 

3 221 (16) 

4 779 (24) 

9 976 (51) 

Стаж роботи педагогічних та науково-педагогічних 
працівників (в особах/відсотках) 

до 3 років 3-10 років 10-20 років більше 20 років 
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«Діяльність педагогів у галузі фахової передвищої освіти» Кіріну-Радчук 
Валентину, методиста Комунального закладу Сумської обласної ради 
«Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С. Макаренка»; 

«Діяльність педагогів у галузі вищої освіти» Розуменка Анатолія, доцента, 
завідувача кафедри вищої математики Сумського національного аграрного 
університету. 

Щороку вчителі, які готують переможців олімпіад, конкурсів, змагань, 
отримують надбавки до заробітної плати. У 2021/2022 навчальному році 122 
таким педагогам щомісяця доплачувалося від 5 до 50 відсотків до посадового 
окладу. 

Через воєнні дії на території України з’явилися такі виклики: 
потреба в забезпеченні закладів освіти педагогічними кадрами через їх 

внутрішнє переміщення до інших регіонів України чи за кордон; 
повернення педагогів до місць попереднього працевлаштування в межах 

області. 
 

 

 ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІВ 

 

Компетентнісне зростання педагогічних кадрів 

в умовах гнучкої системи безперервної освіти 

 

Запровадження гнучкої системи безперервної освіти педагогічних та 
науково-педагогічних працівників області, забезпечення підвищення 
кваліфікації, перепідготовки й стажування, здобуття особами вищої освіти 
відповідного ступеня за обраними спеціальностями з урахуванням Концепції 
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» є важливим завданням освітньої діяльності 
комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти (далі – Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти). У змісті освітніх програм фахових курсів підвищення 
кваліфікації педагогів та курсів за вибором, освітніх програм з підготовки 
студентів у 2021/2022 навчальному році, не зважаючи на обставини, пов’язані з 
війною, особливий акцент зроблено на втілення державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

У 2021/2022 навчальному році в 
Сумському обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти за 
55 спеціальностями підвищили 
кваліфікацію 11 852 педагоги 
Сумщини (570 навчальних груп), за 
різними формами підвищення 
кваліфікації – очною, очно-

дистанційною, дистанційною та 
різними видами курсів (фаховими, 
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проблемно-тематичними, експрес-курсами, курсами за вибором). Відповідно до 
плану освітньої діяльності Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, з урахуванням карантинних заходів, викликів, пов’язаних з 
війною в Україні, забезпечено виконання освітніх програм підвищення 
кваліфікації 8 781 слухача курсів та освітніх програм з підготовки 142 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 навчання, правильна організація самостійної роботи педагогів, 
застосування таких форм взаємодії як інтерактивне та кооперативне навчання, 
технічних засобів і технологій електронного навчання забезпечили  якість 
освітнього процесу та взаємодії між викладачами, слухачами й 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: забезпечено підвищення кваліфікації 429 вчителів 
початкової школи, які навчатимуть учнів 1 класу у 2022/2023 навчальному році. 
У рамках навчання запроваджено інтерактивні та сучасні форми підвищення 
кваліфікації: тренінги, вебінари, практикуми з розробки конструкторів занять, 
майстер-класи тощо. 

У жовтні – грудні 2021 року на 
курсах підвищення кваліфікації, 
спрямованих на розвиток професійної 
компетентності педагогічних 
працівників, які працюватимуть у 5 
класах за Державним стандартом 
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базової освіти, навчалися 5 419 осіб. Із них керівних кадрів – 498 осіб; учителів 
5 класів – 4 751 особа; асистентів учителів – 170 осіб. 

Підготовку проводили 17 
науково-педагогічних працівників 
Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, 
регіональні координатори за освітніми 
галузями, регіональні тренери НУШ з 
початкової освіти, фахівці з практичної 
психології. До проведення занять було 
залучено керівників чотирьох закладів 
загальної середньої освіти – учасників 
інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Нова українська 
школа: перехід на наступний рівень», та їхніх заступників. 

Викладачі, методисти Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти постійно працювали над поповненням арсеналу 
педагогічних технологій для оволодіння вчителями процесуальної умови 
реалізації компетентнісного підходу до навчання в закладах освіти.  

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 60 осіб, серед яких – 4 доктори наук, 31 кандидат 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.  

Поступове реформування системи загальної середньої  
освіти ставить перед педагогічними працівниками нові виклики.  
У 2021/2022 навчальному році серед пріоритетних напрямів роботи Сумського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з педагогами було 
надання методичної допомоги в організації дистанційної та змішаної форм 
навчання учнів; підготовка вчителів до навчання здобувачів освіти в 5 класах 
(із урахуванням засад Концепції «Нова українська школа» та акцентами на 
компетентнісному, інтегрованому, діяльнісному підходах до організації 
освітньої діяльності). Із цією метою проведено методичні порадники: 

«Мовно-літературна освітня галузь (українська мова та література) в 
умовах НУШ: актуальні питання, практичні орієнтири»;  

«Організація освітнього процесу в 5 класах за Державним стандартом 
базової середньої освіти в умовах реалізації Нової української школи»;  

«Навчання математики в 5 класі за Державним стандартом базової 
середньої освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»;  

«Освітня галузь «Мистецтво» (5 клас): орієнтири з упровадження ідей 
Нової української школи»;  
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«Проєктування освітньої траєкторії професійного розвитку педагогів у 
Новій українській школі»;  

«Особливості організації сучасного виховного процесу в Новій 
українській школі»; 

«Наступність розкриття змісту хімії в модельних навчальних програмах 
природничої освітньої галузі в умовах реалізації Державного стандарту базової 
середньої освіти»; 

«Особливості реалізації модельних програм «Технології» (5-6 клас) у 
сучасних умовах НУШ». 

Обставини, пов’язані з війною, викликали необхідність зміни тематики 
методичних заходів, спрямування їхнього змісту. Керівникам закладів освіти, 
учителям, педагогічним працівникам дошкільної освіти надано методичні 
рекомендації (загальна кількість – 33) за напрямами: організація освітнього 
процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану; 

організація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного 
стану; на допомогу вчителям (за навчальними предметами) в умовах воєнного 
стану; дистанційний формат взаємодії суб’єктів освітньої діяльності; основні 
правила поведінки: під час воєнного стану, хімічної та ядерної небезпеки; 
підготовка до складання національного мультипредметного тесту; 
інформаційний дайджест. 

Усього протягом 2021/2022 навчального року для педагогів області 
проведено 103 онлайн-заходи, якими охоплено 24 941 учасника. Серед заходів – 

22 наради (473 учасники), 24 обласні науково-методичні, науково-практичні 
семінари (13 924 учасники); 37 методичних порадників (4 213 учасників), 
1 мобільний консультпункт (27 учасників), 1 пленер-флешмоб (19 учасників), 
1 обласний методичний хакатон (4 664 учасники), 2 марафони-засідання 
обласного LEGO-практикуму (36 учасників), 4 методичні майстерні (94 
учасники), 2 тематичні едукації (56 учасників); 4 обласні творчі групи вчителів 
(221 учасник), 4 обласні школи молодого вчителя/методиста/ управлінця (644 
учасники), 1 обласна школа педагогічної майстерності (570 учасників). 

Працівниками Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти розроблено й видано 73 матеріали, серед яких – 

13 друкованих праць у вигляді монографій, посібників, збірників, довідників та 
каталогів, 5 методичних рекомендацій, 55 статей методичного спрямування.  

Результати напрацювань висвітлюються під час участі педагогічних 
працівників у міжнародних та всеукраїнських заходах. 
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Запропоновані розробки здебільшого спрямовано на реалізацію 

пріоритетних завдань у галузі освіти: упровадження інноваційних підходів до 
організації освітнього процесу; підвищення фахового рівня педагогів з 
урахуванням андрагогічного підходу; формування компетентного випускника 
Нової української школи; організацію інтегрованого навчання. 

У реаліях сьогодення Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти визначає пріоритетним напрямом роботи національно-

патріотичне виховання здобувачів освіти, спрямованим на реалізацію обласної 
Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді  
на 2022 – 2026 роки, затверджену рішенням Сумської обласної ради від 
22.12.2021.  

Протягом 2021/2022 навчального року під час підвищення кваліфікації 
педагоги області опанували тематичні модулі та курси за вибором: «Ціннісні 
орієнтири Нової української школи на рівні базової середньої освіти», 
«Краєзнавство в системі викладання соціально-гуманітарних дисциплін закладу 
освіти», «Українське красне письменство в координатах постколоніальної 
критики», «Літературна скарбниця Сумщини: спадщина і сучасність», 
«Професійний розвиток педагога в умовах Нової української школи». Навчання 
сприяло активізації в педагогів громадянської і громадської ініціатив, 
особистісному розвитку. У зв’язку з воєнними подіями в країні, у 2022/2023 н.р. 
в навчальні програми заплановано введення нового курсу «Питання 
національної безпеки України і громадянської ідентичності в сучасному 
освітньому процесі». 

Формування почуття патріотизму, духовної та психологічної готовності 
до виконання громадянського й конституційного обов’язку щодо захисту 
суверенітету, територіальної цілісності Української держави є головним 
завданням педагогів у навчанні здобувачів освіти предмета «Захист України». 

20 
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Міжнародні конференції Всеукраїнські конференції, 
семінари, вебінари 

Міжнародні та всеукраїнські заходи 

Участь (виступ на 
пленарних та секційних 
засіданнях) 

Участь (статті, тези) 
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З метою підвищення 
професійної компетентності 
вчителів предмета «Захист 
України» проведено науково-

методичні семінари: «Актуальні 
питання навчання предмета 
«Захист України» в закладах 
загальної середньої освіти у 

2021/2022 навчальному році», 
«Формування предметної 
компетентності учнів під час 
вивчення розділу «Вогнева 
підготовка» навчальної програми 

предмета «Захист України»; методичні порадники: «Формування предметної 
компетентності учнів під час вивчення розділу «Основи національної безпеки» 
навчальної програми предмета «Захист України», «Формування предметної 
компетентності учнів з теми «Статути Збройних Сил України». За підсумками 
заходів підготовлено методичні рекомендації.  

            
У 2022 році в матеріалах VI всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної 
компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти», у журналі 
«Педагогічна Сумщина» надруковано статті: «Формування математичної 
компетентності в учнів на уроках предмета «Захист України», «Використання 
діяльнісного підходу до навчання учнів на уроках предмета «Захист України», 
«Національно-патріотичне виховання в умовах переходу на компетентнісну 
систему освітньої діяльності», «Якість освіти: прагматичний аспект предмета 
«Захист України». 

З метою популяризації кращих здобутків національної культурної і 
духовної спадщини українського народу, його героїчного минулого та 
сучасного, а також підтримки професійної творчості педагогів у 2021 році 
проведено науково-практичні конференції «Краєзнавчі діалоги: Сумщина у 
сув’язі тисячоліть», засідання секції «Науково-методичний супровід розвитку 
соціально-громадянських компетентностей педагогів НУШ», віртуальний 
експозиційний майданчик «Заговори, щоб я тебе побачив». У рамках 
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просвітницької та волонтерської діяльності налагоджено партнерство із 
закладами загальної середньої освіти, позашкільної освіти, закладами культури 
(музеями, бібліотеками), центрами професійного розвитку педагогічних 
працівників, завдяки чому успішно реалізується освітньо-культурологічна 
програма «Перлини малої батьківщини».  

Співробітниками Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти проводяться наукові консультації та експертизи з питань 
національно-патріотичного виховання в його краєзнавчому компоненті.  
У рамках реалізації навчального проєкту «Велика спадщина. Сумщина» 
упорядковано Літературну антологію Сумщини: «Поезія», «Проза (до ХХ ст.)», 
«Проза ХХ – поч. ХХІ ст.». Трикнижжя є новим освітнім ресурсом з питань 
вивчення історичного й літературного краєзнавства Сумської області, що 
дозволяє науково, системно й варіативно (в контексті реформування освіти 
України за програмою НУШ) вивчати літературу рідного краю як на уроках, 
так і в позаурочний час. Заклад є партнером традиційних Літературних читань 
«На Миколая» (їх проведено 14). Співорганізаторами читань є представництво 
Вільшанської територіальної громади, Національна спілка письменників 
України, громадська організація «Недригайлівське земляцтво в  
м. Київ», редакція Недригайлівської газети «Голос Посулля». 

 

«Учитель року – 2022» 

 

Виявлення та підтримка 
педагогічних працівників, 
поширення педагогічного 
досвіду є завданням конкурсів 
професійної майстерності 
вчителів, що відбуваються за 
підтримки Сумського 
обласного інституту 
післядипломної педагогічної 
освіти.  

У 2021/2022 навчальному році, відповідно до наказу Міністерства освіти і 
науки України від 29.09.2021 № 1034 «Про проведення всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2022», з 15 до 18 лютого 2022 року на базі 
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся 
перший тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022» у номінаціях 
«Біологія», «Інформатика», «Основи правознавства», «Мистецтво».  

На сайті Міністерства 
освіти і науки України для 
участі в першому турі 
конкурсу зареєструвалися 
149 учителів закладів 
загальної середньої освіти 
Сумської області. На розгляд 
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журі першого туру конкурсу «Учитель року – 2022» було подано 129 
інформаційних матеріалів учасників із 36 адміністративно-територіальних 
одиниць області. За номінацією «Біологія» подано 31 матеріал (зареєстровано 
34 учасники); за номінацією «Інформатика» – 50 матеріалів (56 учасників), за 
номінацією «Основи правознавства» – 26 матеріалів (31 учасник), за 
номінацією «Мистецтво» – 22 матеріали (28 учасників). 

У конкурсних випробуваннях відбіркового етапу («Тестування» та 
«Фрагмент дистанційного уроку») брали участь 116 учителів: у номінації 
«Біологія» – 27 учасників, у номінації «Інформатика» – 45 учасників, у 
номінації «Основи правознавства» – 24 учасники, у номінації «Мистецтво» – 20 

учасників. 
Найбільшу кількість учасників змагань було представлено відділами 

освіти Глухівської, Лебединської, Путивльської, Роменської міських рад; 
Недригайлівської, Великописарівської селищних рад, управлінням освіти і 
науки Сумської, управлінням освіти Шосткинської міських рад. 

Фінальний етап конкурсу, що налічував 17 учасників, складався з 
конкурсних випробувань згідно з порядком проведення в кожній номінації. 
Випробування «Практична робота», «Методичний практикум», «Майстер-

клас», «Урок» передбачалися в номінаціях «Біологія», «Інформатика», «Основи 
правознавства». У номінації «Мистецтво» учителям було запропоновано 
випробування «Практична робота», «Творча робота», «Майстер-клас», «Урок». 

 

  
 

Із загальної кількості переможців першого туру конкурсу 75% є 
представниками міських закладів освіти. 

Під час проведення двох етапів першого туру конкурсу учасникам було 
створено умови, максимально наближені до проведення другого туру 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року». 

Відповідно до підсумкового протоколу першого туру всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2022», що складався на підставі рейтингових листів, 
переможцями першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022» 

визнано (І місце): 
у номінації «Біологія» – Пилипенко Наталію, учителя біології Охтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської ради Сумської 
області; 
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у номінації «Інформатика» – Шевченко Людмилу, учителя інформатики 
комунальної організації (установа, заклад) «Шосткинський навчально-виховний 
комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської 
ради Сумської області»; 

у номінації «Основи правознавства» – Фоменка Олексія, учителя основ 
правознавства Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 23 м. Суми Сумської області; 

у номінації «Мистецтво» – Нестеренко Оксану, учителя музичного 
мистецтва Вільшанського закладу загальної середньої освіти  
І-ІІІ ступенів Вільшанської сільської ради Роменського району Сумської 
області. 

Лауреатами першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2022» визнано (ІІ місце): 
у номінації «Біологія» – Кичань Анну, учителя біології комунальної 

установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 м. Суми Сумської 
області; 

у номінації «Інформатика» – Абжалова Романа, учителя інформатики 
комунальної установи Сумська гімназія № 1 м. Суми; 

у номінації «Основи правознавства» – Гусак Віту, учителя основ 
правознавства Комунальної організації (установа, заклад) «Шосткинський 
навчально-виховний комплекс: Шосткинська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 9 – дошкільний навчальний заклад Шосткинської міської ради 
Сумської області»; 

у номінації «Мистецтво» – Трегуб Ольгу, учителя музичного мистецтва 
комунальної установи Сумська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д.Турбіна м. Суми Сумської області. 

Лауреатами першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2022» визнано (ІІІ місце) визнано: 
у номінації «Біологія» – Плацинду Оксану, учителя біології комунальної 

організації (установа, заклад) «Шосткинський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 – дошкільний навчальний заклад  
ім. Героя Радянського Союзу Колодко М.О. Шосткинської міської ради 
Сумської області»; 

у номінації «Інформатика» – Клименка Сергія, учителя інформатики 
Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної 
ради Охтирського району; 

у номінації «Основи правознавства» – Шевченко Альону, учителя основ 
правознавства Лебединського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
№ 7 Лебединської міської ради Cумської області; 
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у номінації «Мистецтво» – Лисенко Наталію, учителя музичного 
мистецтва комунальної установи Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 2 імені Д.Косаренка м. Суми Сумської області. 

 

Діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників: 
комунікація та співпраця в команді 

 

У надзвичайно складний для України час важливо сприяти підтримці 
української освіти, забезпечити максимальне об’єднання зусиль і ресурсів освітян, 
постійну комунікацію. На виконання вимог Закону України «Про повну загальну 
середню освіту», зокрема, частини третьої статті 52, та завдань, визначених 
пунктом 5 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
повну загальну середню освіту», у п’яти районах Сумської області органами 
місцевого самоврядування створено 24 центри професійного розвитку 
педагогічних працівників (далі – центри). Роботу центрів забезпечують 93 
педагогічні працівники (23 директори, 51 консультант, 19 психологів), які надають 
професійну підтримку 10 778 педагогам закладів загальної середньої освіти.  

Метою створення центрів є сприяння професійному розвитку педагогів 
закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, інклюзивно-

ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів. Це обумовлено необхідністю 
дотримання одного з принципів освіти протягом життя, що дозволяє лишатись 
педагогу конкурентоспроможним фахівцем. 

В умовах воєнного стану центри працюють і виконують свої завдання, 
відповідно до запитів та потреб освітян 47 територіальних громад 
(відділів/управлінь освіти), забезпечуючи їхню професійну підтримку, а саме:  

узагальнюють та поширюють інформацію з питань професійного 
розвитку педагогічних працівників; 

координують діяльність професійних спільнот педагогічних працівників; 
формують та оприлюднюють на власних вебсайтах бази даних програм 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації, 
необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників; 

забезпечують надання психологічної підтримки педагогічним працівникам; 
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організовують та проводять консультування педагогічних працівників з 
питань: 

планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку; 
проведення супервізії; 
розроблення документів закладу освіти; 
особливостей організації освітнього процесу за різними формами 

здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного 
навчання; 

упровадження компетентнісного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного, 
інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти й нових освітніх технологій. 

З метою налагодження координації діяльності центрів комунальним 
закладом Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (далі – 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) укладено 
22 угоди про співпрацю.  

Протягом 2021 року засобами Microsoft Teams Офісу 360 Сумським 
обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проведено три 
дистанційні едукації «Надання консультативних послуг центрами професійного 
розвитку педагогічних працівників».  

Під час навчання слухачі опанували 5 змістових блоків: структурно-

організаційний, конструктивно-функціональний, фахово-фасилітаційний, 
юридично-правовий, фінансово-економічний.  

 

         
На допомогу працівникам центрів на офіційному вебсайті Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти започатковано рубрику 
«Директору центру професійного розвитку педагогічних працівників» та видано 
три тематичні збірки: 

Дистанційний формат взаємодії суб’єктів освітньої діяльності : методичні 
рекомендації / за ред. І. В. Удовиченко. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2021. 198 с;  

Ділова документація : загальні аспекти : навчально-наочний посібник /  
укл. І.В. Удовиченко, А.О. Сущенко. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2021. 60 с;  

Ділова документація : акценти діловодства : навчально-наочний посібник / 
укл. І.В. Удовиченко, А.О. Сущенко. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2021. 107 с.  
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Видання розміщено на сайті Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти (https://cutt.ly/rKmQG2V).  

Від початку свого заснування центри стали потужними платформами 
методичного супроводу та партнерської взаємодії суб’єктів освітньої 
діяльності, і в умовах сьогодення істотно трансформували свою роботу щодо 
розроблення й використання оновленого методичного забезпечення для 
освітнього процесу з урахуванням його особливостей  в умовах війни в Україні; 
модернізації та адаптації технологій навчання в контексті форм організації 
освітнього процесу (офлайн, онлайн, змішаної чи індивідуальної); навчання за 
оновленими освітніми програмами; збереження життя і здоров’я всіх учасників 
освітнього процесу; створення й підтримки безпечного освітнього середовища 
тощо. Про це свідчить функціонування сайтів та фейсбук-сторінок. Педагогам 
систематично також надається інформація щодо оновлених нормативних 
документів;  

проведення заходів всеукраїнського рівня, пропонованих Міністерством 
освіти і науки України та організаціями, які з ним співпрацюють (SMART-

oсвітою, Unicef, Новою українською школою тощо);  
проведення заходів регіонального рівня (семінарів, вебінарів, методичних 

порадників).  
Ефективними є онлайн-консультування, що проводять працівники 

центрів з метою надання допомоги з питань:  
реформування системи освіти («Інструменти та техніки формувального 

оцінювання», «Використання програми OBS Studio під час створення 
відеоуроку», «Особливості організації дистанційного навчання», «Підвищення 
кваліфікації педагога: особливості та сучасні вимоги»); 

змін в організації освітнього процесу в ситуаціях, спричинених уведенням 
карантинних обмежень та воєнним 
станом («Стрес як ресурс», 
«Психологічна підтримка учасників 
освітнього процесу в умовах воєнних дій: 
проблемні питання та надбання», 
«Психолог радить» тощо).  

Працівники центрів є постійними 
учасниками всеукраїнських та обласних 
методичних заходів – конференцій, 
семінарів, форумів, виставок.  

Виконання поставлених завдань і 
досягнення цілей є можливим лише за умови об’єднання зусиль та ресурсів 
освітян України, міжнародних партнерів, усіх, хто зацікавлений у подальшому 
розвитку української освіти.  

У цей нелегкий для країни час надзвичайно важливими в діяльності 
колективу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
залишаються організація і підтримка безпеки функціонування закладу; 

запровадження гнучкої системи безперервної освіти педагогічних та 
науково-педагогічних працівників області; 

https://cutt.ly/rKmQG2V
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забезпечення належної наукової та інноваційної діяльності закладу; 
налагодження міжцентрової комунікації і співпраці в команді, створення 

здорового й продуктивного робочого середовища, у якому можливим стає 
досягнення якнайшвидшого позитивного результату в професійному зростанні 
педагогів. 

 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

 

Одним із пріоритетів роботи Департаменту освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації, Сумського обласного відділення (філії) 
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, 
органів управління освітою територіальних громад є залучення учнівської і 
студентської молоді до рухової активності. Упровадження новітніх методів та 
засобів фізичної культури були основними напрямками діяльності закладів 
освіти області. 

В області функціонує 24 дитячо-юнацькі спортивні школи, у яких 
займається різними видами спорту понад 8 104 вихованців. 

У відповідності до календарного плану обласних спортивно-масових 
заходів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 
від 25.01.2021 № 19-ОД проведено обласні та забезпечено участь у 
всеукраїнських та міжнародних спортивно-масових заходах.  

Для підвищення професійної 
майстерності вчителів фізичної культури в 
умовах пандемії та воєнного стану було 
запроваджено проведення семінарів-

практикумів.  
У комунальному закладі Сумський 

обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти 10 грудня 2021 року 

проведено науково-практичний семінар 
для вчителів фізичної культури 
«Методика викладання дзюдо в закладах 

загальної середньої освіти» 

На базі Сумського державного університету 11 лютого 2022 року 
відбувся навчально-практичний семінар для вчителів фізичної культури Нової 
української школи. Усього в семінарі взяли участь понад 100 учасників, 
переважно вчителі фізичної культури закладів загальної середньої освіти 
Сумської області. 

У травні – серпні 2022 року вчителі 
фізичної культури закладів загальної 
середньої освіти області активно брали 
участь у циклі всеукраїнських семінарів- 

практикумів «Шляхи вдосконалення 
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професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення». 
У м. Белград, Республіка Сербія, із 12 до 19 вересня 2021 року відбулися 

Всесвітні учнівські спортивні ігри (ISFU15 World School Sport Games).  
У складі збірної команди України виборювали перемогу 12 учнів 

Сумщини у змаганнях із дзюдо, боротьби греко-римської, тхеквондо та легкої 
атлетики. 

Здобуток наших спортсменів на Всесвітніх іграх – 6 золотих, 1 срібна та 
4 бронзові нагороди. 

Учнівська та студентська 
молодь Сумщини взяла участь у 
Пляжних іграх «Beach Games» серед 
школярів та студентів із 23 до 29 

вересня 2021 року в м. Скадовськ 
Херсонської області. Вихованці 
Сумської обласної дитячо-юнацької 
спортивної школи у змаганнях з 
пляжного волейболу (дівчата) та 
Комунального закладу 
«Шосткинська міська комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа 
«Барса» Шосткинської міської ради 

Сумської області» у змаганнях з пляжного футболу (юнаки) вибороли срібні 
нагороди, вихованці Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи у 
змаганнях з пляжного гандболу (дівчата) посіли 3 місце.  

В індивідуальних змаганнях з боротьби вільної члени збірної команди 
області вибороли 1 золоту, 6 срібних та 5 бронзових нагород. 

Студенти Сумського державного університету у змаганнях з боротьби 
пляжної вибороли шість нагород та І загальнокомандне місце. 

У с. Стара Гута Івано-Франківської області із 29 вересня до 3 жовтня 2021 
року проходив фінальний етап 
Всеукраїнського фізкультурно-

патріотичного фестивалю школярів 
України «Козацький гарт». 
Сумщину представила команда 
Опорного закладу «Кролевецький 
ліцей № 3» Кролевецької міської 
ради. Школярі взяли участь у 
наступних видах програми 
фестивалю: «човниковий» біг 
4 х 9 м (ІV місце); стрибок у 
довжину з місця (VI місце); 
стрибки через скакалку протягом 

30 сек. (VI місце); перетягування канату (І місце); естафета змішана (V місце); 
конкурс знавців історії України, її спортивних досягнень та олімпійського руху 
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(за часи незалежної України) (ІV місце). Це дозволило в комплексі вибороти 
ІІІ загальнокомандне місце (із 14 областей України).  

У м. Київ 1-2 жовтня 2021 року пройшов перший всеукраїнський 
фізкультурно-оздоровчий захід серед студентів «Cool Race», організований 
Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 
України разом зі Студентською спортивною спілкою України. У заході взяли 
участь понад 80 студентів з 20-ти регіонів України. Студентка Сумського 
державного університету Анна Цибульник успішно подолала відбіркові старти 

та потрапила до фіналу, ставши чемпіоном в історії перших «Крутих перегонів» 
серед студентів. 

Із 7 до 10 жовтня 2021 року в м. Сєвєродонецьк Луганської області в 
рамках Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів 

«Спортивна надія України», з метою 
формування здорового способу життя 
та патріотичного виховання молоді 
було проведено ігри Cool Games. 

Сумщину представляли 
6 спортсменів – учнів Свеської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№ 2 «ліцею» Свеської селищної ради 
Шосткинського району Сумської 
області, яких підготував тренер-

викладач Негрій Микола. 
Програма змагань передбачала різноманітні складнокоординаційні 

естафети. У спортивному заході взяли участь команди із 8 областей України. У 
результаті напруженої боротьби команда Сумщини посіла ІІІ місце, членів 
команди нагороджено бронзовими медалями. 

У рамках всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів 
«Challange Fest», присвяченого Дню учнівського спорту, у жовтні 2021 року в 
с. Олексене, батьківщині дворазового Олімпійського чемпіона Володимира 
Куца, проведено змагання з легкоатлетичного кросу. У заході взяли участь 
248 школярів-спортсменів із 29 територіальних громад.  

Протягом листопада – грудня 2021 року проведено обласний онлайн-захід 
«Сильні, спритні та гнучкі», у якому взяли участь понад 400 учнів закладів 
загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.  

Активну участь в онлайн-заході забезпечили органи управління освітою 
Хотінської, Есманьської, Дубов’язівської, Чупахівської селищних рад, 
Миколаївської, Комишанської сільських рад, а також державні професійно-

технічні навчальні заклади «Конотопське професійно-технічне училище», 
«Сумське вище професійне 
училище будівництва і дизайну» 
та державний навчальний заклад 
«Глухівське вище професійне 
училище». 
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Школярі області змагалися у  IV зимовій Гімназіаді України з лижних 
гонок, що відбулася в січні 2022 року в м. Тисовець Львівської області, та 
вибороли почесне І місце.  

Через збройну агресію російської федерації змагання з інших видів 
спорту Гімназіади та Універсіади не проведено. 

У Нормандії 14-21 травня 2022 
року в XIX Всесвітній літній 
гімназіаді Сумщину представили 
три спортсмени:  

Мілена Кухар, вихованка 
Роменської дитячо-юнацької 
спортивної школи імені 
П. Калнишевського (дзюдо), яка 
посіла 7 місце в особистому результаті 
у ваговій категорії 48 кг; 

Нікіта Маслюк, вихованець обласної дитячо-юнацької спортивної школи, 
багаторазовий чемпіон України (легка атлетика), який здобув 6 місце у 
стрибках у довжину із результатом 6,86 м; 

Єгор Редька, учень Сумської міської класичної гімназії, багаторазовий 
чемпіон світу та Європи зі спортивної радіопеленгації, багаторазовий чемпіон 
України зі спортивного орієнтування, який у командних змаганнях виборов 
срібну нагороду. 

У м. Майя, Португалія, 12-15 травня 2022 року відбулися змагання зі 
спортивної акробатики. Учениця 10 класу Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24, м. Суми Таїсія Марченко у складі 
жіночої пари разом із Вікторією Козловською з Кривого Рогу здобула золоту 
медаль на Кубку світу зі спортивної акробатики.  

Чемпіонат Європи зі стрибків на батуті (стрибки на акробатичній 
доріжці) відбувся 1-5 червня 2022 року в м. Ріміні (Італія). Жіноча команда у 
складі Денисової Діани, Бузирьової Ірини (Комунальна організація (установа, 
заклад) «Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської 
міської ради Сумської області»), Бучинської Софії (Комунальна організація 
(установа, заклад) «Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 
Шосткинської міської ради Сумської області») виборола срібні нагороди, 
чоловіча команда у складі Тарасенка Євгенія (Комунальна організація 
(установа, заклад) «Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 
Шосткинської міської ради Сумської області»), Ковбаси Михайла (Комунальна 
організація (установа, заклад) «Шосткинський навчально-виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради Сумської 
області»), Старжинського Тимура (Комунальна організація (установа, заклад) 
«Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Шосткинської міської 
ради Сумської області») виборола бронзові нагороди. 

В особистому заліку Тарасенко Євгеній став бронзовим призером 
чемпіонату Європи серед юніорів. 
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Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 
спільно із Сумським обласним відділенням (філією) Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України було ініційовано та 
проведено із 13 до 27 червня 2022 року фізкультурно-оздоровчий онлайн-захід 
зі спортивного триборства серед учнів 5-10 класів закладів загальної середньої 
освіти Сумської області.  

У Португалії 17 червня 2022 року 
відбувся чемпіонат світу зі спортивної 
аеробіки. У складі національної збірної 
команди України взяли участь студенти 
Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка 
Анастасія Курашвілі, Станіслав 
Галайда та Анастасія Литвин.  

В особистих змаганнях Анастасія 
Курашвілі виборола золоту медаль та 
стала чемпіонкою світу. Сумчанка – 

перша представниця України, яка 
піднялася на найвищу сходинку 
п’єдесталу планетарного форуму в 
цьому виді спорту.  
  



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2021/2022 н.р.  
 

129 

 

У Палаці студентського спорту Сумського державного університету 

24 червня 2022 року Департаментом освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації, Сумським обласним відділенням (філією) Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та 
обласним комунальним закладом Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна 

школа проведено легкоатлетичні забіги з нагоди Дня Конституції України, на 
підтримку Збройних Сил України та волонтерського руху. У заході взяли 
участь понад 90 учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців дитячо-

юнацьких спортивних шкіл.  
З метою розширення форм організації спортивно-масової, фізкультурно-

оздоровчої роботи та забезпечення рухової активності серед учнівської і 
студентської молоді в період дії воєнного стану було продовжено практику та 
пошук нових форм застосування онлайн-формату у проведенні заходів із 
широким застосуванням ІТ-інструментарію й цифрових навчальних технологій.  

У м. Бірмінгем (США) із 7 липня до 17 липня 2022 року відбулися XI 
Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту 2022 року, у яких Таїсія 
Марченко, учениця 10 класу Комунальної установи Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 24, виборола «золото» у змаганнях зі спортивної 
акробатики. 

У румунському місті Тиргу-Жіу 30 червня 2022 року відбувся юнацький 

чемпіонат світу зі спортивної радіопеленгації. До складу національної збірної 
команди України ввійшли чотири вихованці Сумської обласної дитячо-

юнацької спортивної школи «Чемпіон»: Єгор Редька, Богдан Пасичник, 
Анастасія Ковтун, Анна Пересадько. Єгор Редька став чемпіоном світу на 
класичній дистанції у віковій групі Ч-16, у групі Ч-14 Богдан Пасичник здобув 
бронзову нагороду. Тренери вихованців – Максим та Олена Редьки. 

Наразі заплановано у вересні – жовтні 2022 року проведення обласного 
фізкультурно-оздоровчого онлайн-заходу серед учнів закладів загальної 
середньої освіти «Разом до перемоги», до якого буде залучено видатних 
спортсменів Сумщини. 

Основним викликом в умовах війни є неможливість проведення 
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в громадах, де ведуться 
бойові дії.  

Завданнями органів управління територіальною освітою є забезпечення 
рухової активності учнівської молоді під час освітнього процесу в навчальний 
та позаурочний час в умовах воєнного стану; 

сприяння впровадженню нової моделі мотивації учнівської молоді до 
здорового способу життя, занять фізичною культурою та спортом, висвітлення 
спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів на сторінках 
соціальних мереж та сайтах закладів освіти; 

залучення до участі в заходах з популяризації фізичного виховання та 
спорту видатних спортсменів, популярних діячів спорту, громадських діячів; 

залучення вчителів та фахівців фізичної культури і спорту до участі в 
онлайн-заходах фізкультурно-оздоровчої та методично-організаційної 
спрямованості; 
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проведення обласних та участь у всеукраїнських фізкультурно-

оздоровчих та спортивно-масових онлайн-заходах. 
 

 

ЗАКЛАД ОСВІТИ – ТЕРИТОРІЯ БЕЗПЕКИ 

 

Питання збереження закладів освіти як безпечного простору є 
надважливим під час воєнних дій. У травні 2015 року на конференції, скликаній 
Міністерством закордонних справ Норвегії в Осло, була відкрита для 
підписання Декларація про безпеку шкіл, розроблена Організацією Об’єднаних 
Націй. Цей документ вже підписали 109 країн. Україна ратифікувала 
Декларацію в листопаді 2019 року. Росією, країною-агресором, цей документ не 
підписано. 

Під час військової агресії росії проти України перед освітньою галуззю 
постали нові вимоги щодо створення безпечного освітнього середовища. 
Збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу стало 
найголовнішим пріоритетом діяльності кожного закладу освіти. 

В області проводиться робота щодо облаштування захисних споруд 
цивільного захисту закладів освіти. 

 Розпорядженнями голів сільських, селищних, міських рад створено 
комісії  із залученням представників територіальних органів Головного 
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській 
області, Головного управління Національної поліції в Сумській області, 
Збройних Сил України щодо перевірки наявних у закладах освіти укриттів та 
приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання 
закладів освіти у відповідність до наказу Міністерства внутрішніх справ 
України від 09.08.2018  № 579 «Про затвердження вимог з питань використання 
та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» (зі змінами), 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р.  за № 
879/32331.  

Видано розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації 
– керівника обласної військової адміністрації від 11.07.2022 № 218-ОД (зі 
змінами) щодо утворення комісії з питання готовності закладів освіти Сумської 
області до організації навчання та забезпечення безпеки учасників освітнього 
процесу.  

За результатами роботи обласної комісії визначено небезпечну (25 км) 
зону, до якої входять 20 територіальних громад та 2 частково. Крім того, 
відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України від 27.07.2022 № 169, є ще 5 громад, які не знаходяться у 25-

кілометровій зоні, але розташовані в зоні проведення воєнних (бойових) дій. 
Із 744 закладів освіти 410 закладів знаходяться в безпечній зоні (151 

заклад дошкільної освіти, 222 – загальної середньої, 17 – професійної 
(професійно-технічної), 20 – фахової передвищої та вищої освіти). 

Захисні споруди цивільного захисту наявні у 384 закладах (у 118 закладах 
дошкільної освіти, 214 – загальної середньої, 11 – професійної (професійно-
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технічної), 10 – фахової передвищої та вищої освіти, 31 – у захисних спорудах 
інших суб’єктів господарювання).  

У закладах освіти проводиться робота щодо обладнання захисних споруд 
згідно з нормами, визначеними в наказі Міністерства внутрішніх справ України 
від 09.08.2018 № 579. Захисні споруди цивільного захисту забезпечуються 
місцями для сидіння (лежання); ємностями з питною та технічною водою; 
контейнерами для зберігання продуктів харчування; виносними баками для 
нечистот, що щільно закриваються (для неканалізованих приміщень); 
резервним штучним освітленням (електричними та гасовими ліхтарями); 
первинними засобами пожежогасіння; засобами надання медичної допомоги; 
засобами зв’язку та оповіщення (телефоном, радіостанцією, радіоприймачем); 
шанцевим інструментом. 

 

 
 

Ужито заходів щодо приведення евакуаційних шляхів відповідно до норм 
законодавства, установлення покажчиків руху та табличок біля входу до 
захисних споруд. 
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Під час війни важливим є питання щодо підготовки працівників освітньої 
галузі до дій у надзвичайних ситуаціях. Із цією метою в серпні 2022 року 
працівниками Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Сумської області спільно з Головним управлінням Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області проведено 
короткострокові заняття з керівниками органів управління освітою та закладів 
освіти з питань організації цивільного захисту. Теоретичну частину занять 
проведено в режимі онлайн, опрацьовано питання: організація цивільного 
захисту у сфері освіти; організація укриття в об’єктах фонду захисних споруд 
цивільного захисту персоналу та дітей закладів освіти; основні вимоги щодо 
обладнання, експлуатації, утримання та приведення об’єктів фонду захисних 
споруд у готовність до застосовування; організація оповіщення та 
інформування за сигналом «Повітряна тривога» учасників освітнього процесу. 
Практична частина відбулася в режимі офлайн на базі захисних споруд 
цивільного захисту закладів освіти. 
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В області вживаються заходи щодо забезпечення охорони закладів освіти 
із залученням суб’єктів охоронної діяльності, поліції охорони, установлення 
систем зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, обладнання будівель, 
що охороняються, тривожною сигналізацією з виведенням сигналу на пульти 
охорони. 

Станом на 10.08.2022 укладено договори із Управлінням поліції охорони 
в Сумській області щодо встановлення технічних засобів охоронного 
призначення для забезпечення реагування нарядів поліції охорони в 96 закладах 
освіти; системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження встановлено 
в 140 закладах освіти області. 

У рамках впровадження проєкту «Поліцейський офіцер громади» 22 
липня 2022 року підписано Меморандум про співпрацю Головного управління 
Національної поліції в Сумській області з Верхньосироватською сільською 
громадою.  

Проєкт «Поліцейський офіцер громади» – це черговий крок у реформі 
Національної поліції, направлений на безпеку та захист населення. Мета 
проєкту полягає в тому, щоб офіцер поліції постійно знаходився поряд із 
мешканцями своєї територіальної громади, плідно співпрацював із жителями та 
орієнтувався на їхні потреби. 

З метою створення безпечного освітнього середовища для дітей, 
удосконалення партнерства та комунікації поліції, рятувальників, закладів 
освіти, громади, батьківського та учнівського врядування запроваджено 
пілотний проєкт «Вихователь безпеки».  

Відповідно до проєкту в закладах освіти буде призначено відповідальну 
особу, до повноважень якої віднесено акумульовані функції щодо створення 
безпечного середовища в закладі освіти для дітей та педагогів під час 
освітнього процесу. 

У Сумській області долучилися до проєкту та підписали меморандум про 
співпрацю та партнерство Головне управління Національної поліції в Сумській 
області, Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Сумській області, Миколаївська селищна рада Сумського району 
Сумської області та Департамент освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації. 

Метою Меморандуму є співпраця сторін на засадах партнерства, 
спрямована на забезпечення належного рівня безпеки в освітньому середовищі, 
запобігання, раннього виявлення, припинення й усунення негативних явищ та 
їх шкідливих наслідків щодо безпеки учнів. 

З метою збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу у 
квітні – травні 2022 року в закладах освіти Сумської області проведено заняття 
зі здобувачами освіти, персоналом щодо вивчення ризиків з питань уникнення 
враження мінами і вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з 
правилами поводження в надзвичайних ситуаціях.  

Для вихованців закладів дошкільної освіти організовано онлайн-перегляд 
навчальних мультфільмів про вибухонебезпечні знахідки «Лісова стежина», 
«Дитяча абетка безпеки», «Про мінну безпеку: Лісовий скарб». 
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У закладах загальної середньої освіти проведено онлайн-уроки на теми: 
«Як поводитись з підозрілими предметами», «Обережно! Вибухонебезпечно!», 
«Будь обережним з незнайомими предметами»; відбувся перегляд презентації 
«Алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечного предмета». 

Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління 
в липні 2022 року для працівників закладів освіти було проведено онлайн-

навчання на тему «Запобігання ризиків життєдіяльності в умовах мінної 
безпеки». 

У червні – липні 2022 року підготовлено сертифікований тренерський 
персонал із числа методистів Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Сумській області, керівників Центрів військово-

патріотичного виховання закладів професійної (професійно-технічної освіти), 
які протягом липня провели навчання для учнівської молоді та працівників 
закладів щодо формування системи знань про вибухонебезпечні предмети, 
ознайомлення з класифікацією мінно-вибухових пристроїв, навчання прийомам 
самоконтролю та формування почуття відповідальності та обережності.  

На базі Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський 

фаховий медичний коледж» розпочато проведення навчальних занять з 
тактичної медицини для керівників та медичних працівників закладів освіти. 

В умовах воєнного стану важливим є створення безпечних умов навчання 
та праці учасників освітнього процесу, облаштування в закладах освіти 
захисних споруд цивільного захисту. 

З урахуванням вищезазначеного місцевим органам управління освітою 
необхідно продовжити роботу з оновлення, модернізації існуючих та створення 
нових захисних споруд цивільного захисту згідно з наказом Міністерства 
внутрішніх справ України від 09.08.2018 № 579 «Про затвердження вимог з 
питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» (зі 
змінами). 

 

 

ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ «ОСВІТА» 

 

Достатнє фінансування освіти та ефективне витрачання коштів є однією із 
головних умов забезпечення права на якісну і доступну освіту.  

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.  

 

Питома вага видатків по галузі «Освіта» в загальній структурі 
видатків на 2022 рік (станом на 01.08.2022), тис. гривень 
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№ 
з/п 

Назва територіальної громади 
Затверджено в 

бюджеті 

У тому числі 
по галузі 
«Освіта» 

Питома 

вага, % 

1 Андріяшівська сільська 140 967,2 68 495,7 48,6 

2 Бездрицька сільська 40 541,4 22 826,1 56,3 

3 Білопільська міська 199 330,7 116 405,2 58,4 

 
4 Березівська сільська 73 727,7 31 931,6 43,3 

5 Боромлянська сільська 55 052,6 27 877 50,6 

6 Бочечківська сільська 51 516,4 25 991,3 50,5 

7 Буринська міська 220 971,9 118 445,2 53,6 

8 Великописарівська селищна 85 210,1 50 506,4 59,3 

9 Верхньосироватська сільська 85 670,9 33 051,7 38,6 

10 Вільшанська сільська 44 601,8 20 184,2 45,3 

 

11 Ворожбянська міська 67 264,8 37 531,3 55,8 

12 Глухівська міська 296 281,2 178 529,5 60,3 

13 Грунська сільська 46 979,9 31 285,8 66,6 

14 Дружбівська міська 56 236,3 26 312,1 46,8 

15 Дубов’язівська селищна 120 273,3 51 505,7 42,8 

16 Есманьська селищна 62 459,1 28 120,7 45 

17 Зноб-Новгородська селищна 50 131,5 25 935 51,7 

18 Кириківська селищна 51 083,3 27 195,3 53,2 

19 Комишанська сільська 68 951,5 30 971,1 44,9 

20 Конотопська міська 670 766 369 139,3 55 

21 Коровинська сільська 30 294,3 17 383,4 57,4 

22 Краснопільська селищна 210 758,6 126 822,1 60,2 

23 Кролевецька міська 317 660,2 191 603,3 

 
60,3 

24 Лебединська міська 350 231,6 228 857 65,3 

25 Липоводолинська селищна 159 437,3 83 019,1 52,1 

26 Миколаївська селищна 112 316,2 55 189 49,1 

27 Миколаївська сільська 92 551,1 38 268,2 41,3 

28 Миропільська сільська 42 715,5 26 979,1 63,2 

29 Недригайлівська селищна 137 319,9 78 424,5 57,1 

30 Нижньосироватська сільська 45 996,1 28 037,6 61 
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31 Новослобідська сільська 66 695,9 27 024,3 40,5 

32 Охтирська міська 422 595,7 257 534,5 60,9 

33 Попівська сільська 146 176,4 63 450,9 43,4 

34 Путивльська міська 169 914 

 
98 658,7 58,1 

35 Роменська міська 621 901,3 374 292,7 60,2 

36 Річківська сільська 39 633,8 23 066,6 58,2 

 
37 Садівська сільська 90 948,6 62 281,1 68,5 

38 Свеська селищна 66 896,9 36 378,5 54,4 

39 Середино-Будська міська 87 405 51 925,5 59,4 

40 Синівська сільська 40 703,5 23 990 58,9 

41 Степанівська селищна 139 009,1 89 229 64,2 

42 Сумська міська 3 801 546,5 1 555 042,1 40,9 

43 Тростянецька міська 451 973,8 133 433,8 29,5 

44 Хотінська селищна 67 301,9 35 174,8 52,3 

45 Хмелівська сільська 69 480,3 30 116,1 43,3 

46 Чернеччинська сільська 156 068,2 69 845,5 44,8 

47 Чупахівська селищна 44 688,7 23 885,5 53,4 

48 Шалигинська селищна 43 888,3 19 767,1 45 

49 Шосткинська міська 684 451,4 402 205,6 58,8 

50 Юнаківська сільська 57 769,4 34 410,6 59,6 

51 Ямпільська селищна 76 872,9 43 735,6 56,9 

 Усього 11 333 220 5 652 272 49,9 

 

У структурі видатків найбільшу питому вагу становлять видатки на 
оплату праці з нарахуваннями в сумі 4 955 783,5 тис. гривень або 74,5%. 
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в сумі  
677 875,6 тис. гривень, що становить 10,2% від загальних видатків, на 
харчування передбачено 399 439,8 тис. гривень (6%), на придбання 
медикаментів заплановано в сумі 6 387,3 тис. гривень (0,1%), на поточне 
утримання закладів – 615 414,5 тис. гривень (9,2%).  

 

Структура поточних видатків бюджету галузі «Освіта» 

(у відсотках) 
 



 

Підсумки розвитку освітянської галузі у 2021/2022 н.р.  
 

137 

 

 
 

Бюджет галузі «Освіта» Сумської області на 2022 рік становить  
6 654 900,7 тис. гривень, у тому числі освітня субвенція – 2 561 473,6 тис. 
гривень, що на 183 319,9 тис. гривень більше від показників 2021 року (8%).  

Відкрита широкомасштабна збройна агресія російської федерації проти 
України зумовила скорочення економічної активності та призвела до значного 
дефіциту, від якого страждають державний та місцеві бюджети. У зв’язку з 
необхідністю збільшення оборонних видатків та обсягів фінансування 
української армії істотно зменшено видатки на освіту та частину їх спрямовано 
до резервного фонду державного бюджету. Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 1 квітня 2022 р. № 401 «Про спрямування коштів до 
резервного фонду державного бюджету» зменшено обсяг освітньої субвенції 
для Сумської області на 2022 рік на 256 146,9 тис. гривень. 

Поряд із цим до кінця 2022 року очікується незабезпеченість з виплати 
заробітної плати з нарахуваннями на суму 145 586 тис. гривень: за рахунок 
освітньої субвенції – 92 737,1 тис. гривень, місцевого бюджету  
52 848,9 тис. гривень, з них: 

педагогічним працівникам закладів освіти – 107 239,8 тис. гривень 
(закладів дошкільної освіти – 8 111,2 тис. гривень, загальної середньої освіти –  

93 511,3 тис. гривень, позашкільної освіти – 4 566,6 тис. гривень, інших 
закладів освіти – 1 050,7 тис. гривень); 

непедагогічним працівникам закладів освіти – 38 346,2 тис. гривень. 
(закладів дошкільної освіти – 8 690,7 тис. гривень, загальної середньої освіти – 

27 180,4 тис. гривень, позашкільної освіти – 1 295,9 тис. гривень, інших 
закладів освіти – 1 179,2 тис. гривень).  

Органами управління освітою розроблено заходи для недопущення 
незабезпечення коштами на оплату праці (направлення залишку коштів 
освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2022, на виплату заробітної 
плати з нарахуваннями; оптимізація мережі закладів освіти, зменшення 
надбавок за престижність педагогічним працівникам, переведення працівників 
на 2/3 від посадового окладу, перерозподіл непершочергових видатків), проте, 

не зважаючи на це, незабезпеченість залишається в сумі 42 946,8 тис. гривень. 

74,5 
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Законом України «Про державний бюджет на 2022 рік» передбачено 
освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2022 році в 
сумі 13 862,8 тис. гривень. 

Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 
15.02.2022 № 61-ОД «Про внесення змін до обласного бюджету Сумської 
області на 2022 рік» розподілено кошти залишку субвенції за 2021 рік у сумі  
1 891,518 тис. гривень та кошти субвенції за січень 2022 року в сумі 311,3 тис. 
гривень. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. № 401 «Про 
спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» скорочено 
обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 10%. 

Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 
10.05.2022 № 142-ОД «Про внесення змін до обласного бюджету Сумської 
області на 2022 рік» розподілено кошти субвенції за лютий – серпень 2022 року 
в сумі 5 575,3 тис. гривень. 

За І півріччя 2022 року використано коштів субвенції на проведення 
(надання) додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг) – 4 106,6 тис. 
гривень. 

На реформування матеріально-технічної бази освітньої галузі Сумської 
області у 2022 році, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 15 грудня 2021 р. № 1662-р «Про розподіл резерву коштів освітньої 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2021 році та 
перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з 
державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки України на 
2021 рік», передбачено кошти на придбання шкільних автобусів, у тому числі 
обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, в сумі 
19 107,6 тис. гривень та забезпечення створення належних санітарно-

гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти  всумі  
7 947 тис. гривень.  

За умови внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від  
9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень 
Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного 
стану» кошти субвенції буде використано найближчим часом. 

 

 

 


	Для шкіл, де відсутні практичні психологи, практичними психологами закладів освіти області було розроблено 20 відеороликів, що розміщені на сайтах Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, комунального закладу Сумський обл...

