Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти у
2018/2019 навчальному році та завдання на 2019/2020 навчальний рік,
спрямовані на забезпечення, функціонування та розвиток освіти району

Шановні учасники зібрання, запрошені, гості!
В Україні триває процес реформування освітньої галузі. Після
прийняття
Закону України «Про освіту» продовжуються зміни в
освітньому законодавстві. Затверджені критерії, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження діяльності у сфері загальної середньої
освіти, визначається періодичність проведення планових заходів
державного контролю ДСЯО, затверджено Положення про освітній округ
і опорний заклад освіти. МОН було підготовлено та винесено на
громадське обговорення проєкт Державного стандарту базової середньої
освіти. Це далеко не повний перелік нововведень, процес змін
довготривалий.
Для забезпечення доступної та якісної освіти діє районна програма
розвитку освіти Розвиток освіти Генічеського району – інвестиції в
майбутнє, затверджена рішенням сесії районної ради, реалізація якої
забезпечувала функціонування галузі освіти, умов для рівного доступу
дітей до якісної освіти.
Найбільш системною і масштабною сьогодні є модернізація
загальної середньої освіти. З 01 вересня 2018 року стартувала реформа
початкової школи, створення нового освітнього простору з максимальною
мотивацією дітей до навчання та особистісного розвитку. Впродовж
навчального року, що минув, 758 першокласників нашого району
навчались в умовах Нової української школи, через гру, через практичні
дії, розвиваючи ціннісні життєві навички, які відповідають світу, що
змінюється.
Цьому сприяло придбання одномісних учнівських меблів,
отримання закладами загальної середньої освіти ігрових наборів LEGO
Play Box, підготовка педагогічних працівників. У 2018/2019 навчальному
році одними з перших в області в Генічеському районі за ініціативою
регіональних тренерів Густого О.М. та Царьонкової Л.А. було
організовано роботу окремого методичного об’єднання вчителів Нової
української школи. За цей рік методичне об’єднання проводило свої
засідання, як цього вимагає час, у нетрадиційній формі практикумівінтенсивів. Учителі НУШ створили дискусійну групу за допомогою
додатку до смартфонів Viber та спільноту в соціальній мережі Facebook.
Ці нововведення допомагали не тільки швидко розв’язувати нагальні
професійні питання, а й обмінюватися досвідом, матеріалами, цікавими
знахідками. Для вчителів Нової української школи, які викладали в 1-х
класах,
працював постійно діючий семінар на базі Генічеської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 (керівник Густий О.М.).
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У
новому
2019-2020 навчальному році за парти сядуть
більше 707 першокласників. На закупівлю меблів, дидактичних
матеріалів, комп’ютерного обладнання, мультимедійного контенту наш
район отримав _1529919 грн. державної субвенції та 169991 грн. з
районного бюджету. Забезпечено підготовку вчителів початкових класів
для Нової української школи за відповідними програмами Міністерства
освіти і науки України. За результатами участі в Онлайн-курсах,
семінарах, тренінгах педагогічні працівники району отримали відповідні
сертифікати.
Уже шість років поспіль у районі функціонують класи з
інклюзивною формою навчання дітей з особливими освітніми потребами.
У минулому навчальному році розширено практику використання такої
форми навчання. В 9 закладах загальної середньої освіти району в 24
інклюзивних класах навчалось 34 дитини з особливими освітніми
потребами. Для закладів загальної середньої освіти, де здійснювалось
інклюзивне навчання, придбано матеріалів та обладнання на загальну
суму 441901 грн. Це дало змогу урізноманітнити методи викладання
навчальних предметів, проведення корекційно-розвиткових занять для
виконання індивідуальної програми розвитку дитини.
Створено 3 ресурсні кімнати на базі Новоолексіївської №2,
Новогригорівської, Фрунзенської загальноосвітніх шкіл. Для їх роботи
було проведено поточні ремонти та придбано відповідне обладнання.
Оскільки питання створення ІРЦ у районі залишається відкритим,
спільними зусиллями організовано обстеження 65 дітей шкільного віку з
особливими освітніми потребами і 97 дітей дошкільного віку фахівцями
Новотроїцького ІРЦ, за результатами батькам дітей надано висновки
щодо форми навчання їх дітей. У 2019-2020 навчальному році
планується навчання 39 дітей з особливими освітніми потребами в 11
школах району.
Відтепер і діти дошкільного віку з особливими освітніми потребами
матимуть більше можливостей для соціалізації у суспільстві – з червня
2019 року почали діяти чіткі правила, за якими мають створюватися і
працювати інклюзивні групи в дитсадках. Уряд затвердив правила
організації інклюзії в дошкіллі, під цю зміну держава також передбачила
фінансову підтримку.
У 2018-2019 навчальному році в 5-и закладах загальної середньої
освіти району продовжено навчання осіб з анексованої Автономної
Республіки Крим та непідконтрольних територій Донецької та Луганської
областей для здобуття загальної середньої освіти. Впродовж п’яти років
діти з вказаних територій отримали у закладах загальної середньої освіти

3

району
понад пів тисячі документів про освіту державного
зразка (це 579 шт).
А загалом протягом 2018-2019 навчального року загальну середню
освіту понад 6 тисяч дітей шкільного віку здобували у 26 закладах
загальної середньої освіти району, для чого використовувались, як
групова, так і індивідуальна, екстернатна, інклюзивна форми навчання.
З нового ж навчального року запрацює механізм для створення
індивідуальних програм школярів, адже МОН України затвердило
Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти,
яке набрало чинності з 01 липня 2019 року. Серед новацій цього
Положення – механізм впровадження мережевої форми здобуття освіти.
Це дає школі реальний інструмент для взаємодії із закладами культури,
фізкультури і спорту, міжшкільними ресурсними центрами та іншими
суб’єктами освітньої діяльності. Запропонувати педагогічній раді закладу
впровадити мережеву форму можуть як учні і батьки, так педагогічні
працівники та інші заклади, які зацікавлені у такій співпраці.
Підводячи ж підсумки навчального року, що минув, маємо
констатувати, що завершили навчання 412 випускників 11-х класів. З них
7 учнів закінчили школу із золотою та 5 із срібною медалями. Це учні
НВК Гімназії, НВК «Генічеська школа І-ІІІ ступенів №3-ДНЗ»,
Генічеської №1, Фрунзенської, Новоолексіївської №2 загальноосвітніх
шкіл.
Загалом за 5 останніх років заклади загальної середньої освіти
району випустили 48 учнів, які отримали документи про повну загальну
середню освіту з відзнакою та були нагороджені 32 - Золотою 16 Срібною медалями. Ці учні э представниками 15 шкіл, з них трійка
лідерів: 13 медалістів у НВК Гімназії, 12 – у НВК «Генічеська школа №3ДНЗ», Генічеській №1-6. Оплески колективам закладів освіти, які
стабільно надають дітям якісні освітні послуги.
У 2019 році 610 учнів закінчили 9 клас і отримали свідоцтва про
здобуття базової середньої освіти. З них 10 школярів отримали свідоцтва
з відзнакою. Це учні Генічеської №1, НВК «Гімназія», Партизанської,
Догмарівської, Фрунзенської, Чонгарської, Щасливцівської, Щорсівської
загальноосвітніх шкіл. Вітаємо колективи вказаних закладів освіти.
За результатами навчальних досягнень у 2018-2019 навчальному
році 500 учнів нагороджено Похвальним листом, 40 учнів - Похвальною
грамотою за особливі успіхи у вивченні окремих предметів.
Важливим інструментом оцінювання якості освіти є зовнішнє
незалежне оцінювання.
У 2019 році 14 учнів з 5-и закладів загальної середньої освіти району
отримали за результатами ДПА-ЗНО 12 балів (5 дванадцяток у НВК
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Гімназії, по три оцінки «12» у НВК Генічеська школа І-ІІІ ступенів №3ДНЗ і Фрунзенській ЗОШ та одна дванадцятка у Щасливцівській ЗОШ.
Дві дванадцятки Новоолексіївській №1, які отримали діти з АР Крим,
дали змогу значно підвищити показники якості.
У рейтингу 259 шкіл Херсонської області ЗНО-2019,
оприлюдненому на сайті ОСВІТА.UA найкращі результати мають:
- НВК «Гімназія - спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням іноземних мов» (2 місце);
- Щорсівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів(11 місце);
- Стрілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (16 місце);
-Щасливцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів(23 місце);
- НВК «Генічеська школа І-ІІІ ступенів №3 дошкільний навчальний
заклад» (24 місце).
У статті «Секрети успіху золотої медалістки Фрунзенської школи»
(Приазовська правда від 25 липня 2019 року) Дар’я Шарлай на запитання
як їй вдалося досягти таких високих результатів (отримати високі бали з
трьох предметів ЗНО) відповіла, що це завдяки систематичному та
наполегливому навчанню у школі. «Весь обсяг матеріалів я вчила не за
кілька місяців, а поступово та систематично впродовж всіх років
навчання у школі. Безпосередню підготовку до тестів розпочала ще влітку
минулоріч, а впродовж навчального року тільки повторювала вивчене.
Готуватися до ЗНО було непросто, але цікаво. Користувалась Інтернетресурсами, придбала чимало підручників, посібників, практикувалась в
опрацюванні тестів , виконуючи завдання попередніх років». І як
результат - у Дар’ї оцінки за ДПА-ЗНО 12, 12, 10 і Золота Медаль.
Найвищих оцінок заслуговує якість знань випускників 2019 року за
результатами ДПА-ЗНО НВК Гімназії. 37 випускників, зрозуміло всі
100% складали ЗНО з української мови, якість знань -81% і це найвищий
показник по району (вчителі Золотаренко Альона Віталіївна і Золотарьова
Кристина Петрівна). Якість знань з математики 90% (вчитель Неймет
Ірина Василівна), з історії України -89% (вчителі Федосова Олена
Анатоліївна, Тісліченко Оксана Анатоліївна), з англійської мови -100%
(вчителі Чорновол Тамара Іванівна, Навальна Наталія Вікторівна), з
біології -88% (вчитель Густа Інна Анатоліївна), з фізики -80% (вчитель
Цемашко Галина Володимирівна ), з географії -70% (вчитель Пирогов
Ігор Анатолійович). Середня якість ЗНО випускників Гімназії – 85,4%.
Із загальної кількості 114 оцінок високого рівня на ЗНО-ДПА по
району
(це 10,11,12) гімназисти отримали 38 (або 33,3%), з них 5
дванадцяток, 15 оцінок «11» балів, 18 оцінок 10 балів.
З 12 медалістів Генічеського району 2019 року шість (50%) –
випускники Гімназії (три золоті і три срібні медалі).

5

Школа не може відбутися без учителя, який володіє сучасними
методами викладання, постійно вдосконалюється.
Із врахуванням проведеної атестації 196 вчителів (30% від загальної
кількості) мають вищу кваліфікаційну категорію, педагогічні звання
«учитель-методист» - 39, «старший учитель» - 67. Найбільше педагогів з
педагогічними званнями у НВК «Гімназія», «Генічеська школа І-ІІІ
ступенів № 3 - ДНЗ» та Новоолексіївській загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів № 2.
У 2018–2019 навчальному році робота методичної служби району та
педагогічних колективів була спрямована на опрацювання проблеми
«Компетентнісний підхід та особливості соціалізації особистості в умовах
створення єдиного освітнього простору». Проведено 38 навчальнопрактичних семінарів та 40 методичних об’єднань.
Аналізуючи роботу 21 районного методичного об’єднання вчителів,
слід відзначити практичну спрямованість та результативність
інноваційної діяльності вчителів історії та правознавства (керівник –
Стецька А.В.), географії (керівник - Пирогов І.А.), біології (керівник Остапенко Т.М), української мови та літератури (керівник - Глушко
Н.А.), іноземної мови (керівник - Навальна Н.В.), трудового навчання
(керівник – Крижановська С.М., Примачко В.А.), фізики( керівник –
Кушакевич В.М.), російської мови та літератури (керівник - Козіна В.В.),
математики (Грушевська О.П.).
Дослідницько-експериментальна діяльність здійснювалася у 3 закладах
освіти
району:
навчально-виховному
комплексі
«Гімназія
–
спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних
мов», Новогригорівській загальноосвітній школі, Генічеському яслахсадку №14 «Колосок». Експериментальною діяльністю у ході проведення
педагогічного експерименту було охоплено 512 дітей, 84 педагоги.
Новогригорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та Генічеський
ясла-садок №14 «Колосок» представили свій досвід роботи у червні 2019
року на Всеукраїнській конференції «Розвиток життєвої компетентності
особистості в умовах освітніх трансформацій: виховний, психологічний,
інклюзивний виміри» у м. Скадовськ.
Херсонською академією неперервної освіти здійснено вивчення та
узагальнення передового педагогічного досвіду 4 кращих вчителів
району, їх імена на екрані. Районною методичною службою вивчено та
узагальнено передовий педагогічний досвід 26 педагогів.
Здійснювалася робота майстер-класів для вчителів хімії на базі
НВК «Генічеська школа І-ІІІ ступенів №3 – дошкільний навчальний
заклад» та географії на базі НВК «Гімназія», працювали 13 районних
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шкіл педагогічної майстерності на базі закладів загальної середньої
освіти міста Генічеськ, Новоолексіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №1, Новоолексіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№2.
На допомогу молодим спеціалістам закладів загальної середньої
освіти на базі НВК «Гімназія» активно працювала районна Школа
молодого учителя «Сходинки до майстерності» (керівник – учительметодист Толубець Галина Олегівна). Проведено 3 виїзні засідання до
міста Херсон, де молоді вчителі познайомилися з досвідом роботи
найкращих закладів освіти обласного центру.
За зміненою системою відповідно до визначених зон та он-лайн
реєстрації відбувся фаховий конкурс педагогів «Учитель року-2019», у
якому брали участь 4 вчителі району. За результатами всіх конкурсних
випробувань журі визначило Махтєєву Аллу Олександрівну, вчителя
НВК «Генічеська школа І-ІІІ ступенів №3- дошкільний навчальний
заклад», переможцем зонального туру номінації «Основи здоров’я»,
Сергєєва Миколу Вікторовича, вчителя Генічеської загальноосвітньої
школи №1,
переможцем у номінації
«Захист Вітчизни», які і
представляли наш район на обласному рівні.
У підсумку Сергєєв Микола Вікторович, вчитель фізичної культури
та предмету «Захист Вітчизни» Генічеської загальноосвітньої школи №1
отримав високий результат – ІІ місце в обласному турі всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2019» в номінації «Захист Вітчизни».
Інтелектуальний капітал сучасної школи – обдарована дитина.
Кажуть, що людина народжується із зерном в руці, тільки треба знайти
поле, де це зерно найкраще проросте. Педагогічна спільнота району добре
розуміє пріоритетність підтримки талановитих дітей, бо вони -той ресурс,
з якого створюється інтелектуальна еліта.
Одним із інструментів стимулювання творчого самовдосконалення
учнівської молоді є підготовка та участь у Всеукраїнських олімпіадах із
навчальних предметів, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України.
За підсумками 2018-2019 навчального року підтвердили роль лідерів
у роботі з обдарованою учнівською молоддю по результатах ІІ (
районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад серед закладів
загальної середньої освіти: НВК «Гімназія (51 призове місце), НВК
«Генічеська школа І-ІІІ ступенів №3 – дошкільний навчальний заклад»
(45 призових місць) та Генічеська загальноосвітня школа №1 (34
призери). Загалом на три заклади припадає 130 призових місць (проти
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123 призових місць у минулому навчальному році)
у районних
предметних олімпіадах!
Ці показники підтверджено в обласному етапі учнівських олімпіад:
НВК «Генічеська школа І-ІІІ ступенів №3 - дошкільний навчальний
заклад» та НВК «Гімназія» – по 5 призових місць, Генічеська
загальноосвітня школа №1 (3 призери). Слід відзначити призове місце в
обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіад з біології
Щорсівської загальноосвітньої школи.
Збільшилась кількість отриманих в ІІІ (обласному) етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад ІІ місць з минулорічних 5 до 10: два
ІІ місця в обласній олімпіаді з німецької мови учениць НВК «Генічеська
школа І-ІІІ ступенів №3 - дошкільний навчальний заклад»: Сакевич
Анастасії, Черняєвої Анастасії (11 клас), (вчитель Санькова Вікторія
Григорівна); ІІ місце в обласній олімпіаді з англійської мови учениці
НВК «Гімназія» Бєлєхової Анни, (вчитель Чорновол Тамара Іванівна);
два ІІ місця в обласній олімпіаді з географії: учениці НВК «Генічеська
школа І-ІІІ ступенів №3 - дошкільний навчальний заклад» Нікішечевої
Вікторії (вчитель Осьмак Олександр Васильович) та учениці Генічеської
загальноосвітньої школи №1 Бєлік Софії (вчитель Ігнатенко Валентина
Іванівна).
Також другими в обласних предметних олімпіадах стали: з російської
мови - учениця 9 класу Генічеської загальноосвітньої школи №1
Сузанська Дар’я (вчитель Дзугань Оксана Анатоліївна), з біології –
учениця 9 класу Щорсівської загальноосвітньої школи Латипова Евеліна
(вчитель Стасевич Ірина Сергіївна), з фізики – учениця 10 класу
Генічеської загальноосвітньої школи №1 Міщенко Анастасія (вчитель
Кушакевич Валентина Миколаївна).
Найкращі результати в обласному етапі показала Котлярова
Катерина, учениця 11 класу НВК «Гімназія», яка стала другою в олімпіаді
з історії (вчитель Федосова Олена Анатоліївна), а також отримала ІІІ
результат з української мови (вчитель Золотаренко Альона Віталіївна) та
правознавства (вчитель Бондарева Ганна Дмитрівна). Нині Котлярова
Катерина-студентка Львівського національного університету імені Івана
Франка на факультеті «Міжнародні відносини».
Результативно виступили в обласному етапі олімпіад та отримали
третій результат:
з математики – Русак Ярослав, учень 8 класу НВК «Генічеська школа ІІІІ ступенів №3 – дошкільний навчальний заклад» (вчитель Дарморез
Алла Вікторівна);
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з
обслуговуючої
праці
– Доляновська Анастасія, учениця 11
класу НВК «Генічеська школа І-ІІІ ступенів №3 – дошкільний навчальний
заклад» (вчитель Федотова Оксана Миколаївна);
з технічної праці – Зюзін Олександр, учень 8 класу НВК «Гімназія»
(вчитель Лоза Іван Олексійович).
Найвищим досягненням (це слід зазначити окремо) є перемога в
обласному етапі всеукраїнської олімпіади з німецької мови учениці 11
класу НВК «Генічеська школа І-ІІІ ступенів №3 - дошкільний навчальний
заклад» Сакевич Анастасії та учениці 9 класу
Генічеської
загальноосвітньої школи №1 Бєлік Софії
- в обласному етапі
всеукраїнської олімпіади з географії. У березні 2019 року ці обдаровані
діти представили Херсонську область у ІV (фінальному) етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад в Ужгороді та Миколаєві.
Високий рівень знань учні Генічеського району показали під час
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук України. Значно покращилися показники
результативності цього навчального року у порівнянні з минулим.
Учасниками І (районного) етапу стали 16 юних науковців з 10 закладів
загальної середньої освіти та Генічеської районної станції юних
натуралістів. З представлених у 8 відділеннях та 12 секціях науководослідницьких робіт 10 стали найкращими, за сумою отриманих балів – 3
переможці (І місце).
Системну роботу з обдарованою учнівською молоддю та високий
результат з підготовки учасників І (районного) етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт показали Генічеська
районна станція юних натуралістів, НВК «Гімназія» та Новоолексіївська
загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів № 2.
Призерами конкурсу, які отримали другий та третій результат, стали
учні
Генічеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4,
Новодмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Петрівської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів,
Новогригорівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та НВК «Генічеська школа І-ІІІ
ступенів №3 – дошкільний навчальний заклад».
В обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України результативно виступили
талановиті представниці НВК «Гімназія – спеціалізована школа І ступеня
з поглибленим вивченням іноземних мов» Ісмаїлова Єва (секція
«Соціологія», керівник – Тісліченко О.А.) -ІІ місце та Жадан Валентина,
вихованка Генічеської районної станції юних натуралістів (секція
«Психологія», керівник – Скрипка С.В. -ІІІ місце, а також учениця
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Новоолексіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 (секція
«Зоологія, ботаніка», керівник – Остапенко Т.М.) - ІІІ місце.
Традиційно не залишають нас без вагомих здобутків в області юні
філологи. Цього року це І місце в Міжнародному конкурсі знавців
української мови імені Петра Яцика Сузанської Дарї, учениці Генічеської
ЗОШ №1 (вчитель Ісадкова Наталя Валеріївна) та ІІІ місце Бєлєхової
Анни, учениці НВК Гімназія (вчитель Золотаренко Альона Віталіївна).
Учениця цього закладу освіти Литвиненко Анастасія отримала
третій результат в Міжнародному мовно-літературному конкурсі
учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка під керівництвом
свого наставника Кутюк Богдани Володимирівни.
Найкращою серед юних філологів стала Золотухіна Софія, учениця
НВК «Генічеська школа №3-ДНЗ», яка посіла друге місце в області та
третє в Україні, підтвердивши високий рівень володіння державної
мовою (вчитель Малицька Галина Олександрівна).
Головним напрямком виховної роботи є патріотичне виховання
учнівської молоді. У 24 закладах загальної середньої освіти району
функціонує 21 гурток військово – патріотичного виховання: «Влучний
стрілець», «Козацькі обрії», «Зірниця – Козацький спецназ», «Військовопатріотична гра «Джура».
У квітні 2019 року у Одеській області вчитель предмету «Захист
Вітчизни» Фрунзенської
загальноосвітньої школи брав участь у
Всеукраїнському семінарі-тренінгу, спрямованому на підготовку
громадських активістів, які залучаються до організації та проведення
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»), «Український кордон - 2019». За сприянням Центру допомоги
учасникам АТО при Херсонській обласній державній адміністрації учні
цієїшколи відвідали місто Херсон у березні 2019 року, де детально
ознайомилися з побутом, спорядженням та озброєнням військових
Збройних Сил України.
З метою закріплення на практиці теоретичних знань з тактичної,
вогневої, стройової й прикладної фізичної підготовки у закладах
загальної середньої освіти району проведені триденні навчально-польові
збори, у яких брав участь 121 юнак 11-х класів. Підсумком роботи
військово-патріотичної роботи у закладах загальної середньої освіти
району стало проведення І (районного) етапу дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») 03 травня 2019 року на базі
Фрунзенської загальноосвітньої школи, у якому прийняли участь 23
заклади загальної середньої освіти району. Найкращу підготовку
показали рої Фрунзенської, Партизанської, Догмарівської, Чонгарської,
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Рівненської загальноосвітніх шкіл та НВК «Гімназія - спеціалізована
школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов». Рій «Азов»
Фрунзенської загальноосвітньої школи, переможець районного етапу, вже
п’ятий
рік поспіль представляв наш район на обласному етапі
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Джура 2019: Чорноморська Січ» та посів почесне ІІ місце у загальному заліку
гри.
Робота з військово-патріотичного виховання учнівської молоді
проводиться комплексно, в єдності всіх його складників спільними
зусиллями органів державного управління, освітніх закладів, сім'ї,
громадських організацій та об’єднань.
Про успішну роботу по художньо-естетичному вихованню свідчать
перемоги наших учнів в багатьох районних та обласних конкурсах. Її
підсумком стало проведення районного та участь у обласному етапі
щорічного обласного огляду-конкурсу «Таврійський барвограй». Цього
року у ньому взяли участь учні 23 закладів загальної середньої освіти
району та вихованці 4 закладів позашкільної освіти району.
Дошкільна освіта має статус першої сходинки освіти.
У районі її представляють 30 закладів, функціонують 83 групи (37 у
сільській місцевості, 46 у міській), де здобувають освіту 1816 вихованців.
Здобутком року, що минув, стало відкриття двох додаткових груп.
П’яту групу відкрито у навчально-виховному комплексі «Генічеська
школа І-ІІІ ступенів №3-дошкільний навчальний заклад», що дало змогу
охопити дошкільною освітою додатково дітей, а загалом виховується
152 вихованці.
Відкрито групу «Калинка» Чонгарського закладу дошкільної освіти
«Червона шапочка», у якій охоплено дошкільною освітою 21 дитину.
Освітній процес у закладах дошкільної освіти району – це цілісний
процес взаємодії дорослих і дітей, який спрямований на досягнення
соціально-значущих результатів – набуття життєвої компетентності,
розвиток базових якостей особистості в різних видах діяльності.
Цікаво, пізнавально і компетентно – це те що привертає увагу дітей.
Тренінги,
майстер-класи,
дискусії,
освітянські
вечорниці,
педагогічні консиліуми, методичні аукціони, педагогічні клуби,
методичні ринги для педагогічних працівників закладів дошкільної
освіти, цікаві нестандартні заняття, віртуальні подорожі, ігри, змагання
для малюків - підсумок роботи минулого навчального року.
Національно-патріотичне виховання дошкільників залишається
пріоритетним напрямом роботи закладів дошкільної освіти. У кожному
з них
були презентовані святкові
заходи
за участю батьків,
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представників
влади,
засобів масової інформації.
Кращі з
кращих
були представлені на фестивалі дитячої творчості дітей
дошкільного віку «Травневий зорепад – 2019», який проводився за
ініціативи відділу освіти другий рік поспіль.
Кадри, які щойно промайнули на екрані, підтверджують натхненну,
творчу працю всіх колективів закладів дошкільної освіти району у
напрямку навчання і виховання наших маленьких мешканців.
Високий
рівень
організації
занять,
проведення
заходів
демонстрували
_колективи
__Генічеських,
Новоолексіївських,
Новогригорівському, Новодмитрівському закладах дошкільної освіти.
Яскравою подією у житті дошкілля району стало відкриття
народознавчого музею у Стрілківському яслах-садку «Ластівка».
Користуючись нагодою, дякуємо педагогічному колективу закладу за
розвиток музейної педагогіки, з якою керівники ЗДО району детальніше
познайомляться у вересні під час районного семінару.
Позашкільна освіта – цілеспрямований процес і результат навчання,
виховання, соціалізації особистості.
Ці функції успішно виконують 4 заклади позашкільної освіти нашого
району, у яких функціонує 91 гурток та 30 спортивних навчальних груп,
які охоплюють 1695 дітей шкільного віку.
У 2018-2019 році вихованцями Палацу творчості виборено 148 місць,
серед яких: обласного рівня - 69 місць; Всеукраїнського рівня – 50 місць;
Міжнародного рівня – 29 місць. Вихованці Палацу творчості вибороли
І місця у Міжнародному конкурсі з хореографії у місті Запоріжжі, ХІІI
Міжнародному фестивалі дитячої творчості «Скадовськ збирає друзів», I
Всеукраїнському фестивалі – конкурсу мистецтв і талантів «Мій
зірковий час», Всеукраїнському фестивалі - конкурсі хореографічного
мистецтва «eliDance fest» у місті Херсон.
Вихованці спортивної школи взяли участь у 78 змаганнях різного
рівня, з яких 28 змагань обласного рівня, 12 державного рівня та 18
Всеукраїнського рівня.
36 вихованців Генічеської КДЮСШ входять до складу збірних
команд Херсонської області з різних видів спорту (плавання, стрибки на
батуті, морські багатоборства, спортивна акробатика, дзюдо, легка
атлетика), 6 вихованців входять до складу збірних команд України
(морські багатоборства, стрибки на батуті).
На базі Генічеської районної спортивної школи у 2019 році
проводився чемпіонат України зі стрибків на батуті (стрибки на
акробатичній доріжці) серед юніорів, чемпіонат і Кубок Херсонської
області з плавання та плавання на відкритій воді, міжнародний
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шаховий
фестиваль
«Азовська хвиля – 2019», пам′яті В.С.Ларіна
та ХХХ шаховий меморіал двічі Героя Радянського Союзу льотчикавипробувача Амет-хан Султана.
У співпраці зі спортивною школою НВК «Гімназія» здобула І місце у
ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан
фізичного виховання у закладах загальної середньої освіти Херсонської
області.
Вихованці Генічеської СЮН вибороли
56 призових місць (14 Всеукраїнських, 14 - обласних, 29 - районних).
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України, Інститутом проблем виховання
Національної академії педагогічних наук України вивчено досвід роботи
Генічеської станції юних натуралістів з екологічної освіти та
рекомендовано для застосування навчальними закладами України.
Активно реалізовується проект з раннього творчого розвитку
дошкільнят в умовах клубу-студії «Крапельки», в якому займається 78
вихованців.
У квітні 2019 року у м. Києві відбувся третій Всеукраїнський форум
«Ранній розвиток дитини – право кожного», на якому Генічеська районна
станція юних натуралістів отримала відповідний сертифікат.
Вихованці станції юних техніків взяли участь у 34 конкурсах та
змаганнях різних рівнів, серед яких: 9 районих; 19 обласних, 23
Всеукраїнських, 2 Міжнародних. У змаганнях Міжнародного рівня І
місце вихованці отримали у молодіжних змаганнях з радіозв’язку на КХ
«CQ UT Contest» та ІІІ місце у змаганнях зі спортивного радіозв’язку
«Молодіжний спринт-2019». У змаганнях Всеукраїнського рівня станція
юних техніків посіла ІІ місце у Чемпіонаті України з мотокросу та
показали високі результати у змаганнях аматорської служби радіозв’язку
України.
В основу реалізації повноважень Відділу освіти як головного
розпорядника коштів покладено мету створити освітнє середовище
сучасним,
змістовно-насиченим,
готовим
до
трансформації;
багатофункціональним; доступним; безпечним.
З метою виконання завдання забезпечення рівного доступу до
якісної освіти організованим підвезенням до місць навчання, роботи та у
зворотному напрямку забезпечено 100% учасників освітнього процесу.
Системно здійснюються заходи щодо фінансування освітньої
галузі. Надзвичайно важливим є розуміння стратегічних і тактичних
завдань розвитку освіти усіма інституціями, причетними до галузі:
держави, спільних зусиль районної державної адміністрації, районної
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ради,
органів
місцевого самоврядування
та
колективу
освітян. Саме завдяки нашій спільній діяльності протягом минулого
навчального року розв’язувалися усі питання галузі, здійснювалися
активне оновлення і розвиток освіти.
Партнерська взаємодія є потребою часу, вона дає змогу досягти
позитивних результатів.
І спільній праці, взаєморозумінні, взаємопідтримці і спільній
відповідальності – запорука спільного успіху!

