
ЗВІТ 

директора КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат  

для талановитих та творчо обдарованих дітей» перед громадськістю  

про роботу у 2020-2021 навчальному році 

 

Гімназія має статус експериментального закладу освіти з 

провадження чотирьох експериментів всеукраїнського та регіонального 

рівнів: 

«Науково-методичні засади створення та функціонування 

Всеукраїнського науко-во-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ 

STEM-центр» на 2017-2021 роки; 

«Я – дослідник» (створення психолого-педагогічних умов щодо 

організації навчально-дослідницької діяльності учнів з використанням ІТ- та 

STEM-технологій)  на  2018-2021 роки; 

Теоретико-методичні засади розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти на                          

2017-2021 роки. 

Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового 

впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику. 

У березні 2021 року презентовано досвід роботи зі створення освітнього 

STEM-простору на тему: «STEM-освіта  як перспективна форма інноваційної 

освіти з обдарованою молоддю» (в рамках весняної сесії обласної «STEM-

школи – 2021» )  

Гімназію внесено до Всеукраїнської мережі закладів освіти по роботі з 

обдарованими дітьми та молоддю за результатами Всеукраїнського конкурсу-

рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів «Школа – джерело талантів». 

Розпочато співпрацю з мережевою академією Cisco. 

Освітній процес забезпечують висококваліфіковані педагогічні 

працівники: 

   2 педагогічних працівників підвищили свою кваліфікаційну категорію; 

44 педагогічних працівники пройшли  курси підвищення кваліфікації на 

тему: «Основи формування дослідницької компетентності педагогів при 

виконанні наукових досліджень МАН»; 

14 педагогічних  працівників підвищили свою кваліфікацію при 

Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти; 

Всі педагогічні працівники успішно опанували он-лайн курс для 

вчителів щодо дистанційного та змішаного формату навчання на порталі 

онлайн-освіти EdEra; 

35 педагогічних працівників взяли он-лайн участь в низці науково-

методичних заходів: вебінарах, науково-практичних конференціях, інших 

формах з підвищення кваліфікації;  

3 вчителі – активні учасники обласних творчих груп; 

1 вчитель – член експертної групи по визначенню результатів ЗНО; 

1 вчитель  – член обласної науково-дослідної лабораторії STEM-освіти; 



27 педагогічних працівників взяли он-лайн участь в низці науково-

методичних заходів: вебінарах, науково-практичних конференціях, інших 

формах з підвищення кваліфікації; 

19 педагогічних працівників внесено до обласного анотованого каталогу 

публікацій з інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи за  

2021 рік; 

Два педагогічні працівники закладу освіти (Пєсоцька І.О., Юхно Н.І.) 

пройшли  навчання першої хвилі освітніх експертів з інституційного аудиту 

закладів освіти Сумщини і отримали сертифікати, що підтверджують набуття 

інтегральної компетентності експерта для проведення інституційного аудиту 

закладів загальної середньої освіти. 

Високу результативність освітнього процесу підтверджують чисельні 

перемоги учнів закладу інтелектуальних конкурсах та змаганнях. 

За результатами участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 8 учнів закладу 

освіти посіли призові місця (72,7% від загальної кількості учасників), 2 учні 

(Бодарєв Кирило та Бутенко Валерія) – отримали перемогу на всеукраїнському 

етапі конкурсу (100% від загальної кількості учасників), 

У вересні 2020 року команда гімназії отримала приз глядацьких 

симпатій із проектом «Виготовлення екопаперу» та отримала грант у розмірі 

7000 грн. (в рамках проекту «Екошкола» за сприяння АТ «Фармак»). 

У вересні-жовтні команда гімназистів стала переможцем   

Всеукраїнського  STEM-проєкту з краудфандингу «ConnectED: Освіта, що 

єднає» та отримала сертифікати і сучасне мультимедійне обладнання                    

(відеокамера, два радіомікрофони, мікрофон-гучномовець). 

У жовтні 2020 року учениця гімназії Темченко Єлізавєта, слухачка 

Сумського територіального відділення МАН України, здобула перемогу та 

золоту медаль у Міжнародній виставці-конкурсі юних винахідників та 

інноваторів (International Warsaw Invention Show). 

Учениця гімназії Косушко Єлізавета стала учасницею проекту 

«Дослідження мікропластику в питній воді»  (в рамках проекту «Еко-люди» за 

підтримки UA: СУМИ; Інтернет-посилання 

https://sm.suspilne.media/articles/7684). 

Учениця 9-Б класу Іванченко Катерина посіла ІІІ місце на ХІ 

Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка. 

У травні 2021 року команда гімназії ADELANTE у складі Катріч Мілани, 

Орлової Крістіни, Ніштенко Дениса посіли І місце у Конкурсі інженерних ідей. 

У лютому 2021 року з метою впровадження STEM-технологій в освітній 

процес спільно із науковцями СумДУ в закладі освіти проведено «Інженерний 

тиждень 2021» під час якого здобувачі освіти ознайомилися з інженерними 

професіями майбутнього, брали участь в інженерних змаганнях, підготували 

виставку-презентацію власних винаходів. 

На повну силу працювали нові навчальні кабінети – лінгафонний кабінет 

для вивчення іноземних мов та навчально-дослідницька лабораторія для 

https://sm.suspilne.media/articles/7684


вивчення предметів природничо-математичного циклу,  зонально поділена на 

міні конференц-залу для проведення освітніх, наукових, методичних заходів 

(лекції, заняття, майстер-класи, семінари, збори, презентації, конференції) та 

компактні робочі зони для занять робототехнікою, програмуванням, 3D 

моделюванням тощо. Завершено ремонтні  роботи з облаштування STEM-

артмайстерні. 

 

Фінансування закладу освіти. Покращення матеріально-технічної бази. 
2020 рік 2021 рік 

Обладнання  та меблі для їдальні – 66941,00 Пожежна драбина – 4200,00 

Опромінювач бактерицидний – 19000,00 Лічильник води – 650,00 

Відеокамери – 49000,00 Обладнання для журналістики (благодійна 

допомога) – 13797,00 

Постільна білизна – 69082,00  

Жалюзі – 20891,00  

Пульсоксиметр – 3600,00  

Токен -6755,00  

Асфальтове покриття (благодійна допомога) -

1320000,00 

 

 

Проблемні питання (потреба у фінансуванні): 

незабезпеченість у виплаті заробітної плати педагогічним працівникам 

по освітній субвенції на 2021 рік (надбавка за престижність праці, матеріальна 

допомога на оздоровлення, щорічна грошова винагорода тощо) –                              

1739,2 тис. грн.; 

на розробки та впровадження системи НАССР в закладі освіти –               

3150,0 тис.грн.; 

виготовлення та встановлення воріт у приміщення гаражу та виїзних 

воріт на територію господарчого корпусу – 165,0 тис. грн.; 

капітальний ремонт спальних кімнат у гуртожитку та санвузлу –                 

700,0 тис. грн.; 

капітальний ремонт даху господарчого корпусу добудови до гуртожитку 

– 700,0 тис. грн.; 

капітальний ремонт водопровідної мережі у медичному корпусі –                 

140,0 тис.грн; 

укладання тротуарної плитки на території закладу – 200,0 тис. грн.; 

виготовлення пожежної сигналізації – 2000,0 тис. грн. 

капітальний ремонт (демонтаж та облицювання стін) на шляхах 

евакуації в навчальному корпусі – 100,0 тис.грн. 


