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ВИПЕРЕДЖАТИ ЧАС

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич
здійснила візит на Сумщину. Він був насичений
зустрічами у школах, з керівниками Федерації
роботодавців України та бізнес-колами Сумщини
у «Концерні «НІКМАС»; відвідала Міністр освіти і
науки й осередок нового та інноваційного – КЗ
Сумський обласний інститут післядипломної
освіти.
Тут, найперше, Міністр освіти і науки
ознайомилася із кабінетом початкової освіти,
який у рамках реалізації концепції Нової
української школи створено на базі Інституту.
Оригінальне оформлення класу, наочні посібники – все розраховане на те, щоб учителі
початкової школи, для яких тут проводяться
навчальні сесії та тренінги, відчули атмосферу
нового. У ході екскурсії класом, Міністр
поспілкувалася із керівництвом, методистами та
вчителями, щоб у ході відкритого і щирого
спілкування
почути
найголовніше:
Новій
українській школі – бути! І основа цього процесу
– вчителі, яких очільник освітянської галузі країни
назвала золотим фондом, – готові до
перетворень.
Спілкування з журналістами провідних
телеканалів відбувалося дуже динамічно. Лілія
Гриневич повідомила про перспективи освіти на
2019
рік.
найактуальніші
нововведення,
покликані підняти освіту на новий рівень.
Кабінет Міністрів України буде вносити на
розгляд Верховної Ради України Закон «Про
загальну
середню
освіту».
Зокрема,
законопроект передбачає деталізацію механізмів
забезпечення якості шкільної освіти – процедури
шкільного аудиту, запровадження педагогічної
інтернатури для молодих вчителів, а також
врегульовує окремі питання інклюзивної освіти,
наприклад, що стосуються можливості батьків

супроводжувати дітей з особливими освітніми
потребами під час уроків.
«Ми дуже хотіли б цей закон цьогоріч
прийняти, але наше завдання мінімум – ухвалити
його в першому читанні. Закон пройшов
громадське
обговорення,
він
довго
обговорювався
освітянською спільнотою і
експертами, у ньому враховані всі думки. Таким
чином, який би не був наступний парламент, він
муситиме працювати із закладеними в цей закон
ідеями Нової української школи. Наше завдання,
завдання освітян – захистити реформу», –
пояснила Лілія Гриневич.
У новому законі деталізуються положення
Закону «Про освіту», зокрема, молодий вчитель,
який прийде працювати до школи перший рік,
буде супроводжуватися наставником. За таке
наставництво передбачається доплата у 20% від
заробітної плати. «Раніше така педагогічна
інтернатура не була передбачена», – повідомила
Міністр освіти і науки.
Щоб підготувати учителя початкових класів
до практичної роботи, у вищих навчальних
закладах, де вони здобувають спеціальність,
будуть облаштовані навчальні класи з усім
необхідним обладнанням, за прикладом тих, які
вже є у школах.
Для створення умов отримання якісної освіти
буде реалізовуватися на державному рівні ідея
створення міжшкільних ресурсних центрів,
положення про які вже набуло чинності.
«Це
абсолютно
нова
пропозиція
до
інфраструктури освіти, – говорила Лілія
Гриневич. – Це має бути центр, у якому
сконцентровані новітнє обладнання, що потрібне
для навчання, певна спортивна інфраструктура,
басейн».
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Такий центр може співпрацювати з усіма
закладами освіти, школи по черзі за графіком
використовуватимуть лабораторії або спортивну
інфраструктуру, адже дуже складно зробити таке
надсучасне середовище у кожному закладі
освіти, це потребує значних фінансових
вкладень. Цікаво, що такі центри можуть
засновувати і створювати не тільки навчальні
заклади, а й органи місцевого самоврядування.
Журналістів місцевих ЗМІ цікавили питання
сертифікації вчителів, оцінка сумської освіти,
перспективи
розвитку
професійно-технічної
освіти.
Було приємно почути позитивну оцінку Лілії
Гриневич, яка свій візит розпочала з відвідин
Герасимівської школи Роменського району, про
те, що Сумщина продемонструвала найефективніше використання державної субвенції
на реалізацію проекту Нова українська школа.
«Вдячна за це органам державної влади і
місцевого самоврядування, професійній команді
управлінців освітою і всім небайдужим», –
сказала Міністр освіти і науки.
З такого позитиву розпочався діалог Міністра
з педагогами Сумщини, освітянською спільнотою
та керівниками органів державної влади та
місцевих громад. До розмови також долучилися
голова
Сумської
обласної
державної
адміністрації Микола Клочко і народний депутат
України Олег Медуниця.
«Я розраховую на серйозну розмову, хочу
почути саме від вас, які є проблеми, що ми всі
разом повинні зробити для успішної реформи», –
звернулася Лілія Гриневич до колег. А
продовжила словами Василя Сухомлинського,
які вважає орієнтиром для всіх освітян: «У наших
школах не повинно бути нещасливих дітей».
Дати знання і сформувати компетентності –
ось ключові завдання освіти, і ми робимо все
можливе, щоб їх виконати.
Наразі передбачено ще 1 млрд гривень на
оснащення класів НУШ, куди прийдуть навчатися
першокласники у вересні 2019 року. Також понад
265 млн грн виділено на підвищення кваліфікації

вчителів, які навчатимуть цих учнів. Такі
інвестиції можливі завдяки підтримці Уряду та
парламенту.
Говорила Міністр освіти і науки про базовий
стандарт середньої загальної освіти, що нині
розробляється; забезпечення базових потреб
дитини (у тому числі й наявність комфортної
вбиральні у приміщенні школи, а не за сотню
метрів надворі) і почуття безпеки. Щодо
проблеми булінгу, яка існує в школах, Лілія
Гриневич повідомила про відеокурс для
педагогів, розроблений Інститутом модернізації
освіти.
«Я
прошу
очільників
Інститутів
післядипломної освіти слідкувати за виходом
цього курсу, і щойно він буде розміщений,
включити
його
як
частину
підвищення
кваліфікації вчителів. Адже тільки покаранням ми
ніколи не зможемо ефективно протидіяти
цькуванню. Наші педагоги мають отримати
інструменти та практичні навички з вирішення
конфліктів ненасильницьким шляхом, знати, як
навчити цьому дітей», – наголосила Міністр
освіти і науки.
Також у 2019 році в освітньому просторі
з’явиться
освітній
омбудсмен,
який
контролюватиме забезпечення прав усіх суб’єктів
освітнього процесу.
Розкриваючи важливу для суспільства тему
інклюзивного навчання, міністр повідомила про
перспективу залучення до освітнього процесу
батьків, які стануть наставниками-порадниками і
підтримкою для вчителів в інклюзивних класах.
Стратегічно
важливою
є
програма
цифровізації освіти, на яку виділяється 1 мільярд
гривень. Це буде потужний ресурс, особливістю
якого
буде
по-справжньому
безмежна
можливість обміну досвідом. І якщо педагог
розміщуватиме на національному освітньому
порталі
свої
розробки
уроків,
це
зараховуватиметься як участь в сесіях по
підвищенню кваліфікації.
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Великі
перетворення
чекають
систему
професійно-технічної
освіти,
де
повинно
змінитися все: і перелік професій, і заробітна
плата майстра виробничого навчання.
Спілкування з Міністром освіти і науки було
вільним і відкритим. Звучали запитання про
паспорти бюджетних програм і зміни до
положення про освітній округ; проблеми
профтехосвіти
і
створення
навчальнопрофесійних центрів; перспективи сертифікації
учителів і розвитку позашкілля.
Очільник області Микола Клочко поділився
ідеєю створення на базі відомого своїми
технічними можливостями підприємства – заводу
Selmi (нині, на жаль, доведеного до банкрутства)
високотехнологічної технічної школи.
На всі запитання Міністр освіти і науки
відповідала ґрунтовно, а пропозиції, без сумніву,
стануть темами на перспективу.
«Нова українська школа – серцевина
сільської громади і перспектива української
освіти», – на цьому наголосила Міністр освіти і
науки України Лілія Гриневич, відвідавши
Верхньосироватську спеціалізовану школу І-ІІІ
ступенів, яка є опорною в Сумському районі.
Ця школа справді вражає своїм естетичним
виглядом, ошатністю, квітучою зеленню, а ще –
щирими, відкритими посмішками учителів.
Директор обласного Департаменту освіти і
науки Вікторія Гробова розповіла, що у 2017 році
проведено
реконструкцію
приміщення
Верхньосироватської школи, а саме здійснено
заміну вікон, зовнішніх дверей і утеплення
фасаду. На виконання цих робіт використано
кошти в сумі понад 4 млн грн (із них коштів
Державного Фонду регіонального розвитку – 2,7
млн грн, коштів місцевого бюджету – майже 1, 5
млн грн). На створення нового освітнього

простору для учнів перших класів цієї школи у
2018 році використано 546 тис. грн.
Клас для першокласників – неймовірний, про
це скажуть всі, хто переступить його поріг. Тут
зібралися тренери Нової української школи –
команда однодумців, щирих, окрилених новими
ідеями педагогів. Спочатку разом з старшими
викладачами кафедри теорії і методики змісту
освіти СОІППО, уже досвідченими тренерами
вчителів пілотних шкіл області Зоєю Декуновою
та Аллою Лавською вони провели серію
тренінгів, а потім спілкувалися з Міністром та
головою облдержадміністрації.
«Тренери Нової української школи − це
золотий актив реформ, − знову повторила свої
слова Лілія Гриневич. − Кожен із вас, ідучи в цей
проект,
змінювався,
трансформував
свою
свідомість. Я бачила досвідчених педагогів, які
сприймали спочатку Нову українську школу і
свою іпостась тренера з іронією, але потім
відчували
смак
нових
можливостей
і
зацікавлювалися реформою. Бути тренером
складніше, ніж просто вчителем чи методистом,
але цікавіше. Я бажаю вам не втрачати драйву.
Адже невдовзі ми матимемо нову генерацію
вчителів, тих, хто має зараз випускні четверті
класи і наступного року набиратиме перші вже за
новим освітнім стандартом».
Кращих тренерів Нової української школи
Міністр освіти і науки України відзначила
почесними грамотами.
Спілкуючись з Лілією Гриневич, педагоги
висловлювали своє бачення того, що сьогодні
відбувається в перших класах Нової української
школи, говорили про свої враження, успіхи і,
звичайно, перспективи.
Ірина ПАНАСЕНКО
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НЕВИЧЕРПНІ ДЖЕРЕЛА
ТВОРЧОСТІ –
ЦЕ ПОЗАШКІЛЛЯ

Захопити
цікавою
справою,
допомогти
визначитися, до чого у дитини є здібності,
привести у технічній чи художній творчості до
успішних результатів – усі ці завдання успішно
виконує позашкілля. Мережа закладів об’єднує
тисячі дітей і сотні педагогів. Про педагогів
позашкілля можна говорити дуже багато, їхня
іскра власного захоплення справою освітлює
подорож дітей країною позашкілля.
Нещодавно на Сумщині підбито підсумки
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
«Джерело творчості» у номінації «Керівник
гуртка – 2019».
За словами директора Департаменту освіти і
науки Сумської обласної державної адміністрації
Вікторії Гробової, «Джерело творчості» – це не
просто конкурс ідей, технологій, досягнень, а
масштабна професійна школа, де панує
атмосфера дружньої сім’ї позашкільників.
Під час професійних змагань учасники
демонстрували педагогічну майстерність, знання
з теорії та методики організації роботи з дітьми в
умовах закладу позашкільної освіти.
Від щоденної кропіткої праці педагогівпозашкільників залежить здійснення дитячих
мрій, а в дорослому житті вихованці з теплом у
серці згадають педагога, завдяки якому мрії
здійснилися.
Саме
такими
креативними
особистостями є переможці – керівники гуртків:
за туристсько-краєзнавчим напрямом:
туристсько-краєзнавчий
профіль:
Балаба
Людмила Михайлівна, керівник гуртка районного
будинку
дитячої
та
юнацької
творчості
Лебединської
районної
ради;
туристськоспортивний профіль: Куценко Роман Леонідович,
керівник гуртка Сумського районного Будинку
дітей та юнацтва Сумської районної ради;
за військово-патріотичним напрямом:
Сущенко Віталій Олексійович, керівник гуртка
комунального закладу Сумської обласної ради –
обласного центру позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю;
за
дослідницько-експериментальним
напрямом:
секція «Географія та ландшафтознавство»:
Авраменко Віта Василівна, керівник гуртка
комунального закладу Сумської обласної ради –
обласного центру позашкільної освіти та роботи з

талановитою молоддю; секція «Кліматологія та
метеорологія»: Хорошун Віра Валентинівна,
керівник гуртка комунального позашкільного
закладу «Охтирський міський центр позашкільної
освіти – Мала академія наук учнівської молоді»;
за художньо-естетичним напрямом:
Москаленко Ольга Анатоліївна, керівник
гуртка комунального закладу Сумської обласної
ради – обласного центру позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю;
за еколого-натуралістичним напрямом:
Гончар Світлана Олексіївна, керівник гуртка
районного будинку дитячої та юнацької творчості
Лебединської районної ради.
Вітаємо справжніх майстрів своєї справи та
бажаємо подальших успіхів!

За матеріалами КЗ – Центр позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю
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ІННОВАЦІЇ

ПРАВОВИЙ ХАБ «VIVAT LEX»
УВІЙШОВ У 2018 РОЦІ ДО КАТАЛОГУ
КРАЩИХ ПРАКТИК МОЛОДІЖНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ

Конкурс найкращих практик молодіжної роботи
2018 р. організовано Міністерством молоді та спорту
України спільно з Програмою розвитку ООН в Україні.
Основними завданнями Конкурсу стали:
 обмін успішним досвідом між організаціями та
молодіжними працівниками;
 публічне визнання досягнень та заохочення до
подальших напрацювань у напрямі підвищення
стандартів якості молодіжної роботи в Україні;
 сприяння суспільному та політичному визнанню
молодіжної роботи в Україні.
Залишився незмінним перелік сфер молодіжної
політики, за якими класифікуються заявки учасників:
 участь молоді в процесах демократизації
(забезпечення відкритості, прозорості, підзвітності
органів влади, просування порядку денного
демократичних реформ на рівні громади);
 освіта і просвітницька діяльність з прав людини,
захист прав людини, просування рівності та
недискримінації в українському суспільстві;
 розвиток механізмів забезпечення участі молоді в
житті громади;
 підтримка молодіжних проектів та ініціатив;
 розвиток молодіжних громадських організацій;
 волонтерство;
 змістовне дозвілля для молоді та молодіжне
таборування;
 інклюзивний розвиток (включення вразливих груп
молоді);
 сталий розвиток та екологія, інше.
До умов Конкурсу у 2018 році додано важливий
аспект – учасники отримали завдання співвіднести
свої практики з реалізацією Цілей сталого розвитку,
визначених ООН.
На конкурс у 2018 році було подано 173 практики
з 23 областей України та м.Київ. До першої п’ятірки
щодо
кількості
поданих
проектів
увійшли
Дніпропетровська область (21), Харківська (16),
Львівська (15), м.Київ (12), Волинська (10), Сумська
(9), Полтавська (9).
Журі рекомендувало до публікації 64 проекти,
серед яких Правовий хаб «Vivat Lex» – співпраця
Охтирського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги з Охтирським міським
центром позашкільної освіти - Малою Академією Наук
учнівської молоді.
Місце діяльності: м. Охтирка Сумської області
Автори:
Литовченко Ольга Олександрівна,
методист Охтирського міського центру позашкільної
освіти - Мала академія наук учнівської молоді; Козир
Тамара
Олександрівна, директор Охтирського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги. Статус практики: Реалізація
триває.
5 ключових слів, які характеризують практику
Молодь,
активність,
практичність,
правоінформованість, співпраця.

Передумова
Сучасний стан розвитку суспільства, складний
характер політичної та соціально-економічної ситуації
в державі, вимагають визначити правову освіту та
виховання
як
пріоритетні
напрями
освіти
Налагодження співпраці Охтирського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги
(ОМЦ з надання БВПД) із закладом позашкільної та
закладами загальної середньої освіти міста сприяє
формуванню правосвідомості та правової культури
молоді, відповідальності перед суспільством і
державою, виховання в дусі дотримання прав та
верховенства закону.
Правовий хаб «Vivat Lex» – центр діяльності,
освітній простір нового формату, що об`єднує дітей та
учнівську молодь міста Охтирка, які бажають постійно
розвиватися, шукають нові ідеї та знання, прагнуть
отримати не тільки теоретичні знання, а й практичні
навички щодо правового вирішення питань, самоствердитися, професійно визначитися, вдосконалити
себе та бути причетними до позитивних змін.
Правові практичні знання та компетентності
зміцнюють життєву позицію, розвивають свідомість
учнів і вихованців, удосконалюють їхню поведінку у
соціальному
оточенні,
загострюють
почуття
непримиренності до негативних явищ.
Опис практики. Пріоритетним напрямом роботи
правового хабу «Vivat Lex» є правоосвітня та
правовиховна робота з молоддю міста, залучення їх
до науково-дослідницької діяльності у галузі права. В
основу спільних заходів місцевого центру з надання
БВПД, Охтирського міського центру позашкільної
освіти-Мала академія наук учнівської молоді й
закладів загальної середньої освіти міста покладено
ідею розвитку правової та професійної компетентності
учнівської молоді.
Оптимальними формами і методами організації
спільних правопросвітницьких заходів для молодого
покоління є: лекції з елементами тренінгу, практики,
правопросвітницькі
години,
екскурсії,
практичні
заняття з юристами, робота у фокус-групах,
використання
проектної
технології,
вуличне
інформування, проведення анкетувань, конференції,
науково-дослідницька робота, практикуми «Світ
юридичних професій», школа фінансової грамотності,
дебати, брифінги, круглі столи.
Реалізовано три спільні проекти: «Закон – понад
усе», «Правова орбіта», «Розуміємо свої права», які
сприяли формуванню в учнів та вихованців активної
позиції
щодо реалізації прав і свобод людини,
мотивації та вмінь, необхідних для відповідальної
частини молоді в громадському житті, створили умови
для набуття учнями досвіду громадської дії,
демократичної поведінки та конструктивної взаємодії.
У рамках довготривалого проекту «Закон – понад
усе» учні правових класів Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. №3
та вихованці Охтирського МЦПО-МАН зустрічаються
та співпрацюють з фахівцями юридичної установи,
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отримують консультації та рекомендації щодо
написання науково-дослідницьких робіт для Малої
академії наук України з правознавства. Популярною
формою роботи стали тренінги, спостереження,
перегляди фільмів і мультфільмів з правознавчої
тематики,
лекції,
брейн-ринги,
рольові
ігри,
конференції, підготовка тематичних передач на
місцевому радіо. Проектом за 3 роки охоплено
540 учнів 9-11 класів м.Охтирки.
Результатом спільної роботи є учнівські науководослідницькі роботи на теми: «Розвиток вторинної
правової допомоги в Україні. Реалії та перспективи»,
«Діяльність
Охтирського
місцевого
центру з
безоплатної правової допомоги» тощо.
Проект «Правова орбіта» реалізовувався 2 роки
поспіль у рамках літнього профільного оздоровчого
табору дослідницько-експериментального напряму
«Юні науковці» Охтирського МЦПО-МАН: у червні
2017 та 2018 роках. За цей час для 100 вихованців
Малої академії наук (учнівська молодь віком
13-17 років) проведено: Літню школу правознавства,
6 екскурсій правознавчими об`єктами міста,
4 конференції, 2 брейн-ринги, 5 зустрічей із юристами
(адвокатами, прокурорами, суддями, поліціянтами,
фахівцями центру, нотаріусами), правові квести,
організовано 2 відвідання відкритих судових засідань,
2 рольові ігри, 1 практикум з виготовлення буклетів
на правознавчу тему («Правила виїзду дитини за
кордон», «Порядок отримання субсидії», «Захист
громадян за кордоном»), 2 вуличні інформування, 5
анкетувань населення, 2 екскурсії до Охтирського МЦ
з надання БВПД з метою ознайомлення з порядком
консультування громадян і процедурою створення
молодіжної організації, 2 лекторії для ознайомлення
із електронними сервісами у сфері державної
реєстрації, та з on-line будинком юстиції, 2 практичні
заняття з відеороликами «До нас завітала поліція»,
вікторини, брейн-ринг.
До правопросвітницької роботи з молодшими
класами
закладів
позашкільної
та
загальної
середньої освіти міста Охтирка залучено пара юриста
з числа слухачів МАН.
Проект «Розуміємо свої права!» реалізовано у
вересні – жовтні 2017 року. Результати: опанування
практичних навичок щодо реалізації прав людини,
цінностей та норм, спільних для громади, виховання
поваги до права та Закону, формування потреби у
творчій
самореалізації
та
духовному
самовдосконаленні.
У рамках проекту (охоплено близько 600 чоловік)
було проведено такі заходи: презентацію проекту під
час конференції до Міжнародного дня демократії;
тренінги для учнів 9-х класів «Розуміємо свої права»;
«бінарні заходи», екскурсії, практичні та навчальні
заняття,
опитування
громадян
щодо
роботи
Охтирського МЦ з надання БВПД «Типовий портрет
клієнта»; міський історико-правовий квест «Вчора,
сьогодні, завтра – розуміємо права дитини»
(10 команд учасників, учнів 9-х класів ЗОШ міста,
гості з Сумської, Луганської, Полтавської, Харківської
областей, фахівці місцевих центрів з надання БВПД).
Однією з інноваційних форм роботи
є
проведення спільних брифінгів учасників правового
хабу «Vivat Lex» (педагогів, експертів, представників
громадськості та ЗМІ) з метою обміну досвідом,
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підбиття підсумків роботи, інформування. За 3 роки
накопичено значний методичний матеріал з питань
організації
пошуково-дослідницької,
правопросвітницької, правовиховної роботи з учнівською
молоддю міста, вихованцями гуртків позашкільного
центру.
Досвід співпраці установ було висвітлено під час
обласних та міських семінарів, заходів Регіонального
центру з надання безоплатної правової допомоги у
Сумській області, на курсах підвищення кваліфікації у
Сумському обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти, на веб-сайтах Координаційного
центру з надання правової допомоги, Регіонального
центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Сумській області, Охтирської міської ради,
відділу освіти, друкованих та електронних ЗМІ,
соціальній мережі Facebook.
До реалізації практики були залучені директор та
усі спеціалісти Охтирського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги,
10
педагогів
дослідницько-експериментального
напряму Охтирського МЦПО-МАН, юристи установ та
організацій міста Охтирки, судді, прокурори,
адвокати, учителі загальноосвітніх шкіл міста.
Для проведення заходів використовуються
приміщення обох установ-партнерів та Охтирської
ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, учні юридичних класів якої – активні
учасники практики.
Усі учасники практики працюють безкоштовно,
для проведення заходів залучаються спонсорські
кошти.
Адвокати,
юристи,
судді,
поліціянти
співпрацюють з молоддю на волонтерських засадах.
Довготривалим проектом «Закон – понад усе» за
3 роки охоплено 540 учнів 9-11 класів, вихованців
ОМЦПО-МАН м.Охтирка.
У проекті «Правова орбіта» упродовж 2 років
узяли участь 100 вихованців Малої академії наук
(учнівська молодь віком 13-17 років).
Проект «Розуміємо свої права!», реалізований у
вересні-жовтні 2017 року, охопив близько 600
старшокласників міста.
Результатом співпраці є науково-дослідницькі
роботи на теми: «Розвиток вторинної правової
допомоги в Україні. Реалії та перспективи», «Діяльність Охтирського місцевого центру з безоплатної
правової допомоги». Його учасники долучилися до
науково-практичних конференцій «Перший крок у
науку», І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Понад
30 випускників – учасники практики – обрали
професію юриста, навчаються у вишах.
Практика пов’язана зі сферою молодіжної
політики, орієнтованою на освіту та просвітницьку
діяльність з питань прав людини, захист прав
людини, просування рівності та недискримінації в
українському суспільстві.
Правові практичні знання та компетентності
зміцнюють життєву позицію, розвивають свідомість
учнів та вихованців, удосконалюють їхню поведінку в
соціумі, загострюють непримиренне ставлення до
негативних явищ.
Ольга ЛИТОВЧЕНКО,
Тамара КОЗИР
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УЧИТЕЛІ —
ЗАХИСНИКИ
ВІТЧИЗНИ
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СИНЄ НЕБО І ПТАХІВ
МИРНИЙ ПОЛІТ –
НАЙВАЖЛИВІШЕ

У глибині блакитного
неба
жваво тріпотіли
білокрилі голуби.
Вони купалися в
сонячних променях,
розганяли
простір, і малому
Сергійкові було
так радісно, легко на душі від їх
безмежного польоту, хотілося розкинути руки і
злетіти над безкрайнім зеленим полем. Він дуже
любив
спостерігати
за
синім
небом
і
білосніжними пташками.
І ось, через 30 років, на сірому небі над
Райгородком, над станицею Луганською, йому
малювалися-уявлялися ті білокрилі голуби
дитинства. І додавали сили і впевненості: миру –
бути!
Народився Сергій Скакун в с. Рокитному
Конотопського району Сумської області.
Звичайна біографія звичайного сільського
хлопця: Салтиківська середня школа, служба в
армії, навчання в Глухівському виші. Спочатку на
факультеті трудового навчання та інформатики,
а потім ще й на факультеті фізики. Вчителював у
рідній школі. А ще був рік навчання в Сумському
училищі культури на режисерському факультеті.
Бо ж пісню і сцену любив завжди. Передалося це
від діда Панаса, відомого у селі жартівника,
веселого, компанійського.
Сергій з дитинства і до сьогоднішнього дня –
активний учасник художньої самодіяльності.
Гумор допомагає виживати в скрутних ситуаціях.
А футбол, волейбол з дитинства формували у
хлопця
почуття
колективізму,
вміння
налагоджувати
контакти
з
однолітками,
працювати і перемагати в команді, що теж дуже
допомогло там, на Донбасі.
У 2014 році, коли розпочалися події на сході
нашої країни, не міг байдуже на це реагувати,
боляче було за рідну Україну. Сергій Скакун
вважав, що саме там потрібен його армійський
досвід і патріотичні переконання.
Таємно від дружини пройшов комісію у
військкоматі і добровільно пішов на службу у 92-у
бригаду. Був старшим стрільцем відділення. У

зоні бойових дій – командиром відділення.
Назавжди вкарбувалися в пам’яті Трьохізбенка,
село Валуйське, де під час обстрілу загинув друг,
земляк, бойовий побратим – Саша Ровний.
Взагалі, саме у цій зоні прийшло розуміння, що
таке дружба і як її потрібноі цінувати.
Службу в зоні АТО закінчив у 2015 році.
Нагороджений медалями «За відвагу», «За
жертовність і любов до України».
Після
повернення
зі
служби
Сергій
Миколайович
Скакун
працює
директором
Салтиківського навчально-виховного комплексу
«загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів
–
дошкільний навчальний заклад» Дубов'язівської
селищної ради Конотопського району. Там же
працює його дружина, Ірина Анатоліївна –
вчитель української мови та літератури, і донька
Тетяна, яка після закінчення Глухівського
педагогічного університету обрала початкову
ланку.
А ще Сергій Миколайович є учителем
предмета «Захист Вітчизни». Кому ж як не йому
навчати дітей, виховувати патріотами, гідними
продовжувачами найкращих традицій, коли
потрібно стати до оборони рідної землі? У
минулому році на базі Сім’янівського навчальновиховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад»
районним методичним кабінетом Конотопської
районної ради проведено І (зональний) тур
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» у
номінації «Захист Вітчизни». У конкурсних
випробуваннях
«Методичний
практикум»,
«Практична робота», «Проект», «Тестування з
фахової майстерності», «Урок» взяли участь три
конкурсанти, а переможцем став Сергій
Миколайович Скакун.
Директор-воїн,
директор-патріот
виховує
юних патріотів-школярів, організовує зустрічі,
свята, спілкується з бойовими побратимами. І
цінує кожну хвилину життя і кожну людину, як
найвищу цінність.
Тамара МАРУСИЧЕНКО,
голова Дубовязівської об'єднаної
територіальної громади
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ЗРАЗОК ДЛЯ УЧНІВ
Учитель, районний депутат, воїн АТО, чесна і
принципова людина – таким є Мірошниченко
Сергій Васильович, викладач фізичної культури та
Захисту Вітчизни в Яструбинському НВК Сумської
районної ради. З 1992 року він не просто навчає
та виховує дітей, а й передає їм свій життєвий
досвід. Від своїх учнів вимагає дотримання
навчальної дисципліни, виховує в них любов до
рідного краю, природи, дбайливе ставлення до
навколишнього середовища. Мірошниченко Сергій
Васильович
добре
володіє
методикою
викладання, має достатню фахову підготовку.
Забезпечує засвоєння учнями програмового
матеріалу, пов’язує його з життям, здійснює
зв’язок навчання з вихованням.
На
уроках
Захисту
Вітчизни
Сергій
Васильович значну увагу приділяє тактичній
підготовці,
володінню
зброєю,
основам
рятувальних робіт.
Постійно підвищує свій професійний рівень,
тактовно вирішує педагогічні проблеми, уміє
встановлювати контакт з учнями, батьками,
колегами по роботі.
А коли страшна звістка про початок війни на
сході України у 2014 році дійшла до села
Яструбине, він був єдиним з учителів Сумського
району, хто без вагань пішов служити у зону АТО,
подаючи власний приклад патріотизму, захищати
територіальну єдність нашої держави. Він разом зі
своїми колишніми учнями перебував в одному
батальйоні на кордонах Луганської та Донецької
областей. Свою чітку активну громадянську
позицію Сергій Васильович відстоював не на
словах, а конкретними вчинками та справами.
Навіть у зоні АТО він спілкувався з місцевими
школярами, налагоджував з ними та їхніми
батьками
дружні
стосунки,
проводив
роз’яснювальну роботу щодо неподільності
України та важливості спільних зусиль під час
захисту її територіальної єдності.
Після повернення із зони АТО Сергій
Васильович ще більше почав приділяти уваги
патріотичному вихованню нашої молоді. А
школярі дивляться на нього як на справжнього
героя, у кого слова не розходяться з ділом.
Володимир ГОВОРУН,
директор Яструбинського навчальновиховного комплексу «загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад» Сумської районної
ради Сумської
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У ВИГНАННІ ДНІ ТЕЧУТЬ,
ЯК СЛЬОЗИ

Ірина Жиленко –
кандидат філологічних
наук, доцент кафедри
журналістики та філології
Сумського
державного університету. Наразі закінчила
докторантуру
Кам’янець-Подільського національного університету
імені
Івана
Огієнка
(2018).
Її
науковий
доробок
складають
навчальні та навчальнометодичні посібники з історії зарубіжної
літератури й зарубіжної журналістики.
Працюючи над дисертаційним дослідженням
«Малі жанри в українській та російській
еміграційній прозі міжвоєнного двадцятиліття:
компаративний дискурс», вона зуміла підняти
пласти незайманих сторінок літератури, щоб
звернути увагу фахівців, а сучасному читачеві
розповісти про твори письменників-емігрантів.
Обраний для дослідження відрізок часу на
полотні життя людської цивілізації позначився
воєнно-революційними потрясіннями. Яскравими, на межі життя і смерті, інколи навіть поза
розумінням – були емоції, що наповнили прозові
й поетичні рядки тогочасних авторів. Для наукової роботи, серед колосального масиву літератури, Ірина Жиленко вибрала справжні перлини,
які не губляться і через століття, більше того –
вони по-новому сяють у наш час. Вона дослідила
понад сотню авторів, чиї імена і твори до певного
часу були не відомими широкому загалу.
Продовженням наукової роботи стала
упорядкована науковцем хрестоматія «Острови
малої еміграційної прози», на сторінках якої
багатий не тільки літературний, а й краєзнавчий
матеріал. Є тут твори Івана Мірного, уродженця
Краснопільщини, чиї перекази легенд дивували
своєю образністю сучасників; Спиридон Довгаль
родом із Чернігівщини; Валерія О’КоннорВілінська,
Василь
Королів-Старий,
Ніна
Федорова, Галина Орлівна – із Полтавщини.
Наприклад, сторінки про Іван Мірного
розповідають, що він народився 30 серпня 1872
року у с. Самотоївка Краснопільської волості,
нині Краснопільський район, помер17 березня
1937 року у Празі.
Закінчив юридичний факультет Петербурзь-

кого
університету.
Працював
податковим
інспектором в Умані, Києві, очолював відділ
Київської фінансової палати. Член українських
студентських,
громадських
і
політичних
організацій; учасник Всеукраїнського національного конгресу, на якому був обраний до складу
Центральної Ради. У період Гетьманату і Директорії УНР очолював канцелярію Міністерства
закордонних справ України; член Української
партії соціалістів-федералістів. Входив до складу
делегації УНР на Паризьку мирну конференцію
1919-1920-х рр.
З 1924 р. перебував у Празі. Працював
директором канцелярії Українського вищого
педагогічного
університету,
друкувався
у
багатьох періодичних виданнях. А далі вміщено
його цікавий творчий доробок – «Дві пророчі
українські легенди».
Загалом же у хрестоматії зібрані близько
тридцяти творів та уривків з них тих
письменників, хто свої вистраждані оповідання,
новели, поезії у прозі, фейлетони написав далеко
від рідної землі. Серед них – Олесь Бабій, Остап
Грицай, Василь Хмелюк, Оксана ХрапкоДрагоманова, Роман Купчинський та багато
інших, чия спадщина з вітрами Незалежності
через десятиліття повертається в Україну.
Талановиті митці – вони писали в різних жанрах і
стилях, але усіх їх об'єднує полум’яна любов до
батьківщини, до рідного слова, від якого не
відреклися й за сотні-тисячі кілометрів, і світла
віра у майбутнє.
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АДРЕСИ «НОВИЙ ТЕАТР» УВІЙШОВ
ДОСВІДУ
У РОЗУМ І СЕРЦЕ

НАШИХ МАЛЯТ
Наш садочок вже не один рік поглиблено
працює в напрямі художньо-естетичного розвитку
вихованців, одним із аспектів якого є розвиток
творчих здібностей дітей засобами театрального
мистецтва. Адже у розмаїтті засобів впливу на
формування особистості дитини дошкільного віку
важливе
місце
посідає
саме
театр.
Театралізована діяльність допомагає дитині
глибше пізнати себе, розкрити свій внутрішній
світ,
спонукає
до
самовдосконалення,
викликаючи естетичні почуття та емоції в ході
театралізованого
дійства. Якщо зацікавити
дитину театральним мистецтвом, то у неї
неодмінно відкриються здібності, закладені в ній
природою. Тому педагоги нашого дошкільного
закладу вбачають своє завдання, щоб виявити ці
перші
здібності і створити умови
для
повноцінного розвитку особистості.
Для організації театралізованої діяльності в
нашому дошкільному закладі у всіх вікових
групах
створено
куточки
театралізованої
діяльності, в яких розміщено ширми, різні види
театру – ляльковий, пальчиковий, настільний,
тіньовий, конусний, театр коробок. Зібрано цілий
арсенал костюмів для героїв різних казок,
предмети побуту та вжитку, різноманітний
реквізит,
атрибути
та
декорації,
які
використовуються відповідно до змісту казок.
У процесі створення театрального дійства
вихователі дають дітям можливість навчитися в
художній формі висловлювати свої почуття і
думки, відображати природну поведінку героїв,

тренувати свої вміння, відкрити всі свої
потенційні творчі можливості. Використовуючи
всю
різноманітність
театральних
засобів,
прагнемо, щоб діти отримували ігрову насолоду,
що дозволяє глибоко закріплювати отримані
навички.
У нашому дитсадку працюють досвідчені і
творчі педагоги, які використовують сучасні
тенденції дошкільного виховання, передовий
педагогічний досвід і ніколи не зупиняються на
досягнутому. Рухаючись в напрямку оновлення
навчально-виховного процесу, ми шукаємо нові
форми та методи організації театралізованої
діяльності. На засіданнях педагогічних рад, під
час творчих годин ми ознайомилися з досвідом
роботи своїх колег з різних куточків України,
обговорили
можливі
варіанти
та
шляхи
вдосконалення
роботи
щодо
організації
театралізованої діяльності з дітьми в нашому
садочку. Робота над створенням «нового театру» – це політ нашої фантазії та чудовий спосіб
розвинути творчі здібності вихованців. Прагнучи
здивувати своїх дітлахів, ми переглянули
способи оформлення та подачі казкових
театральних дійств, обговорили матеріали та
технології виготовлення задуманих речей. Так
з’явився театр на фартусі, театр на плоских
дощечках,
пластикових
пляшках,
театр
«Пляшкових казкарів», підвісний фетровий театр,
театр «Капелюшка», театр з казкового візочка
«Візочок цікавих казочок».
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Пошиті, гарно оздоблені фартушки з місцями
для наліпок, фігурки персонажів зі знайомих
казок, перетворилися на прекрасне місце для
розгортання сюжетів казок. Звичайні пластикові
пляшки теж стали в нагоді: половинка обрізаної
пляшки слугує тулубом, зверху до неї кріпиться
голова персонажа, спеціально пошитий одяг, і
ось, вже готові баба з дідом, їх онучка, вовчик,
ведмедик та зайчик, лисичка та жабка… Інші
пляшки оформили стрічками, пошили вишуканий
одяг, зробили шляпки і отримали «Пляшкових
казкарів», які кожного разу приводять нових
героїв та оповідають цікаві казочки. Цікавим та
зручним у виготовленні незвичайних речей є
фетр. З нього пошилися цікаві фігурки, оздоблені
стрічками, тваринками, листочками і квіточками.
На
них
розміщуються
фігурки
казкових
персонажів відповідно до послідовності сюжету
казок. «Казковий капелюшок» виготовлено зі
стрічок, блискіток та бісеру, він вражає своєю
незвичною красою і вміщує всередині себе
багато
казочок
(персонажі
розміщуються
навкруги капелюшка і розпочинається оповідка
казки). «Казковий візочок» теж гарно оформлено

з кольорових стрічок, він зручний у використанні і
вміщує в собі багато цікавинок: він щоразу
підбирає книжечки з новими казочками та
привозить їх малятам, а з допомогою фігурок
казкових героїв, які розміщені всередині нього,
дітки самостійно створюють своє яскраве
театральне дійство…
Усе це ми спробували, впровадили і маємо
відповідний
результат.
Практика
роботи
показала, що наші вихованці пізнали і сприйняли
«новий театр» не лише розумом, але і серцем,
по-новому розпочали виражати своє власне
відношення до добра і зла, правди і кривди,
смутку та радощів… Тому ми можемо сміливо
сказати, що новий підхід до організації
театрального мистецтва і казки приніс велику
користь
дітям-акторам,
радість
нашому
вдячному глядачеві, задоволення педагогам і
батькам наших вихованців.
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ОФІЦІЙНО
23.01.2019

Сумська обласна державна адміністрація
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ

Суми

№ 37-ОД

Про затвердження Положення про проведення обласного конкурсу
«На кращий опорний заклад загальної середньої освіти»
Відповідно до статей 12 та 13 Закону України «Про освіту», частини третьої статті 37 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 22 червня 2016 року № 704 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального
призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28 липня 2016 року за № 1050/29180, з метою забезпечення умов для підвищення якості освіти учнів початкової, базової та старшої школи,
результативного функціонування опорних закладів загальної середньої освіти області
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про проведення обласного конкурсу «На кращий опорний заклад загальної середньої освіти» (додається).
2. Відділу дошкільної, загальної середньої освіти управління дошкiльної, загальної середньої та iнклюзивної освiти, позашкiльної та виховної
роботи Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (Бирченко С.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Сумській області та опублікування в друкованому засобі масової інформації загальнообласної сфери розповсюдження.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 09 березня 2016 року
№ 123-ОД «Про затвердження Положення про проведення обласного конкурсу на кращу організацію роботи опорних шкіл», зареєстрований в
Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області 18 березня 2016 року за № 9/1581.
4. Цей наказ набуває чинності з дня його опублікування в друкованому засобі масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор
В. ГРОБОВА
ЗАРЄЄСТРОВАНО
В Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській
області 13 лютого 2019 року за №10/1927

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної
державної адміністрації 23 січня 2019 року № 37-ОД

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного конкурсу
«На кращий опорний заклад загальної середньої освіти»
I. Загальні положення
1. Це Положення визначає основні цілі, принципи, процедуру проведення обласного конкурсу «На кращий опорний заклад загальної середньої
освіти» (далі – Конкурс)
2. Конкурс організовується з метою покращення матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення опорних закладів загальної середньої освіти, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти; підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи.
3. Основними завданнями Конкурсу є:
виявлення ефективної моделі опорної школи як центру освітнього округу, діяльність якої спрямовано на створення умов для здобуття громадянами якісної загальної середньої освіти, упровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів,
забезпечення всебічного розвитку особистості школяра;
визначення кращих проектів опорних шкіл та заохочення їх діяльності;
поширення передового педагогічного досвіду кращих опорних шкіл;
розповсюдження сучасних педагогічних технологій та ідей освітнього процесу;
стимулювання праці керівників опорних закладів щодо вдосконалення матеріально-технічної бази закладу.
II. Учасники Конкурсу
1. Учасниками Конкурсу є опорні заклади загальної середньої освіти Сумської області незалежно від форм власності і підпорядкування, які
станом на 01 січня року, у якому проводиться конкурс, зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань як опорні школи.
2. Учасники Конкурсу мають право одержати від членів журі пояснення щодо об’єктивності оцінювання, а також отримати обґрунтовану
відповідь у випадку виникнення суперечливих питань після його завершення.
III. Організація проведення Конкурсу
1. Конкурс проводиться щороку у три етапи:
І етап (попередній) – прийом матеріалів на участь у Конкурсі та супровідних матеріалів до 30 березня.
ІІ етап (заочний) – оцінювання робіт та визначення обласним журі п’яти кращих опорних закладів загальної середньої освіти до 10 квітня.
ІІІ етап (очний) – ознайомлення із функціонуванням п’яти кращих опорних закладів загальної середньої освіти, визначення серед них трьох
переможців та двох лауреатів до 30 квітня.
2. У І та ІІ етапах Конкурсу беруть участь опорні заклади загальної середньої освіти району, міста, сільської (селищної, міської) ради об’єднаної
територіальної громади.
У ІІІ етапі – п’ять кращих опорних закладів загальної середньої освіти, визначених обласним журі за результатами розгляду відповідних
матеріалів на заочному етапі.
IV. Процедура подання матеріалів на Конкурс
1. Для участі в Конкурсі до Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації подаються такі матеріали:
заявка органу управління освітою;
самооцінка щодо стану функціонування опорного закладу загальної середньої освіти для забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
відеозапис (мультимедійна презентація) школи (не більше 20 слайдів) або фотоколаж, що ілюструють ефективність роботи керівника та
педагогічного колективу опорного закладу загальної середньої освіти, використання різних форм і методів роботи, наявність методичних
рекомендацій та розробок.
2. У заявці на участь у Конкурсі має бути зазначено:
район, місто, сільська (селищна, міська) рада; заклад загальної середньої освіти (повна назва);
адреса, телефон, електронна адреса;
прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу загальної середньої освіти.
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3. Матеріали, подані пізніше зазначеного терміну, журі не розглядає.
V. Вимоги до відбору матеріалів на Конкурс
1. Матеріали, що подаються на Конкурс, повинні розкривати і висвітлювати:
1) особливості якісного складу та досягнення педагогічного колективу; науково-методичного забезпечення освітнього процесу; забезпечення
профільного навчання, поглибленого вивчення предметів; раціонального використання варіативної частини навчального плану у відповідності до
профілю навчання; результативності роботи закладу освіти за такими критеріями: результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових
досліджень, учнівських олімпіад із навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань; організації
інклюзивного навчання в закладі при наявності дітей з особливими освітніми потребами; виховної та позашкільної роботи в школі;
2) результативність співпраці із філіями та іншими опорними закладами; міжнародної співпраці, участі в міжнародних проектах;
3) відомості про кількість учнів, які навчаються в опорній школі; з яких населених пунктів підвозяться учні до опорної школи; наявність та
потребу транспорту для підвезення учнів до опорного закладу; наявність матеріально-технічної бази закладу (наявність кабінетів (указати яких),
комп’ютерних класів (указати кількість комп’ютерів у кожному з них), спортивної зали, бібліотеки, актової зали, їдальні (указати кількість місць для
сидіння), внутрішніх санітарних кімнат для учнів);
4) особливості забезпечення закладу швидкісним доступом до Інтернету, оновлення сайту закладу;
5) чіткий план інвестиційних потреб опорного закладу.
2. Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна
версія в текстовому редакторі Word.
VI. Організаційний комітет Конкурсу
1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет, до складу якого входять представники Департаменту освіти і
науки Сумської обласної державної адміністрації, комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
2. Склад організаційного комітету затверджується наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
3. Очолює організаційний комітет голова. Голова організаційного комітету здійснює розподіл повноважень між його членами та керує роботою
з організації проведення Конкурсу.
Секретар організаційного комітету приймає матеріали учасників Конкурсу, узагальнює отриману інформацію, готує звіт про проведення
Конкурсу та довідку-подання на переможців.
4. Для визначення переможців та лауреатів Конкурсу формується журі, склад якого затверджується відповідним наказом Департаменту освіти і
науки Сумської обласної державної адміністрації. Голова журі організовує роботу журі, забезпечує об’єктивність оцінювання конкурсних матеріалів,
бере участь у визначенні переможців Конкурсу.
Секретар журі забезпечує ведення документації (протокол засідання журі) та підготовку нагородних матеріалів, дотримання порядку подання
матеріалів.
VII. Визначення переможців Конкурсу
1. Визначення переможців та лауреатів Конкурсу здійснюється серед п’яти кращих опорних закладів загальної середньої освіти відповідно до
Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №777 (зі змінами) та критеріїв
оцінювання, що додаються.
2. Переможцем Конкурсу визначається учасник, який набрав найбільшу кількість балів: І, ІІ та ІІІ місце розподіляються відповідно до кількості
набраних балів.
3. Переможці та лауреати нагороджуються дипломами та цінними подарунками Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної
адміністрації.
VIIІ. Фінансування Конкурсу
1. Фінансування Конкурсу здійснюється відповідно до затвердженого кошторису на проведення Конкурсу за рахунок коштів обласного
бюджету.
2. Фінансування може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
Директор

В. ГРОБОВА
Додаток
до пункту 1 розділу VІІ
Положення про проведення обласного конкурсу
«На кращий опорний заклад загальної середньої освіти»

№
з/п

Критерії оцінювання

К-сть
балів

Самооцінка

2

3

4

1
1

Використання проектної потужності закладу, (%)

5

2

Середня наповнюваність класів

3

3

Наявність шкільного автобуса
Документація з організації підвезення учнів і працівників до місця навчання, роботи й у зворотному напрямку відповідно
до чинного законодавства

1

5

Профіль навчання

2

6

Допрофільна підготовка

2

7

Використання варіативної складової навчального плану (І ступінь, ІІ ступінь, ІІІ ступінь), (%)

3

8

Наявність предметних гуртків в опорному закладі

2

4

1

9

Охоплення учнівського контингенту позашкільною освітою, (%)

3

10

Укомплектація штату закладу кваліфікованими педагогічними працівниками

2

11

Якісний склад педагогічного колективу

2

12

Наявність кабінетів з паспортом:
фізики

2

хімії

2

14
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2

3

біології

2

географії

2

математики

2

інформатики

2

української мови та літератури

2

іноземної мови

2

лабораторії, комп’ютерних класів

2

навчальних майстерень

2

спортивної зали

2

Забезпеченість кабінетів матеріально-технічним та навчально-методичним обладнанням:
фізики, (%)

5

хімії, (%)

5

біології, (%)

5

географії, (%)

5

математики, (%)

5

інформатики, (%)

5

української мови та літератури, (%)

5

іноземної мови, (%)

5

лабораторії, комп’ютерних класів, (%)

5

навчальних майстерень, (%)

5

спортивної зали, спортивного майданчика, (%)

5

14

Наявність швидкісного Інтернету

1

15

Наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом

1

16

Міжнародна співпраця, участь у міжнародних проектах

2

17

Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою

1

18

Наявність актової зали

1

19

Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами:
пандус

1

пристосовані санітарно-гігієнічні кімнати

1

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера)

2

21

Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води

1

22

Організація якісного харчування дітей та виконання норм харчування, (%)

2

23

Наявність внутрішніх санітарних кімнат

1

24

Термін проведення останнього капітального ремонту

25

Наявність плану розвитку закладу та його відповідність підходам у реформуванні загальної
середньої освіти

2

26

Масштабність інвестиційних потреб опорної школи

2

27

Наявність сайту закладу

2

20

3
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ПІБ директора опорного закладу
загальної середньої освіти
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