
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З 
 

08.10.2012                                                                                                       № 234 

 

Про підсумки проведення міського 

огляду-конкурсу на кращу класну 

кімнату, ігротеку та ігровий майданчик 

для учнів 1-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів  
       
         На виконання наказу Головного управління освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

05.04.2012 №119  «Про проведення міського огляду-конкурсу на кращу класну 

кімнату, ігротеку та ігровий майданчик для учнів 1-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів», відповідно до рішення журі   

 

н а к а з у ю: 

 

1. Затвердити звіт про підсумки огляду-конкурсу на кращу класну кімнату, 

ігротеку та ігровий майданчик для учнів 1-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (додаток 1). 

2. За підсумками Конкурсу: 

2.1.Нагородити  переможців  цінними  подарунками та грамотами Головного   

      управління  освіти і науки. 

2.2.Оголосити  подяку  Головного  управління  освіти  і  науки  учасникам    

      Конкурсу. 

3. Заступнику  начальника  Головного  управління освіти і науки 

Олефіренко Н.М. та головному бухгалтеру Кучеренко І.О. забезпечити 

фінансування витрат на проведення конкурсу згідно з кошторисом 

(додаток 2).  

4. Відділу матеріально-технічного та інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення Головного управління освіти і науки (Баглай Ю.Г.) довести 

цей наказ до відома громадськості.  

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 

начальника Головного управління освіти і науки  Челомбітько В.Ю. та 

заступника начальника Олефіренко Н.М 

    

        

Начальник                               О.Добровольська 

 
 



 

Додаток 1 

до наказу Головного управління 

освіти і науки виконавчого органу 

Київради (Київської міської 

державної адміністрації) 

від  08.10 2012  № 234 

 

                                                                                                                                                                             

Звіт 

про  проведення  міського огляду-конкурсу  

на кращу класну кімнату, ігротеку та ігровий майданчик  

для учнів 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів  
 

         На виконання наказу Головного управління освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

05 квітня 2012 № 119  “ Про проведення міського огляду-конкурсу на кращу 

класну кімнату, ігротеку та ігровий майданчик для учнів 1-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів” з 18 по 21 вересня 2012 року проведено 

ІІ (міського) огляд-конкурс (далі - Конкурс) на кращу класну кімнату, ігротеку 

та ігровий майданчик для учнів 1-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста. 

 Перший (районний) етап Конкурсу тривав до 30 червня 2012 року на 

підставі відповідних наказів управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій.  

 За результатами І етапу конкурсу управліннями освіти районних в місті 

Києві державних адміністрацій до участі у ІІ (міському) етапі огляду-конкурсу 

було рекомендовано десять загальноосвітніх навчальних закладів міста: 

середня загальноосвітня школа № 132 Голосіївського району; Київська 

інженерна гімназія Дарницького району; спеціалізована школа № 322 

Деснянського району; спеціалізована школа № 327 Дніпровського району; 

спеціалізована школа № 20 Оболонського району; середня загальноосвітня 

школа № 78 Печерського району; спеціалізована школа № 17 Подільського 

району; спеціальна школа-інтернат № 16 Святошинського району; гімназія 

біотехнологій № 177 Солом’янського району; спеціалізована школа № 73 

Шевченківського району.  

  Проведення огляду-конкурсу було направлено на вдосконалення 

методичної роботи з педагогічними і керівними кадрами загальноосвітніх 

навчальних закладів в умовах впровадження нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах столиці,  

огляд їх наукового та навчально-методичного забезпечення, виявлення і 

поширення сучасних технологій і моделей навчання та виховання молодших 

школярів. 

Слід відзначити належну підготовку загальноосвітніх навчальних 

закладів до конкурсу, оскільки всі учасники намагалися створити комфортні 

умови для навчання першокласників, забезпечити його належний науковий та 

навчально-методичний супровід. У всіх навчальних закладах для учнів першого 

класу обладнані навчальні кімнати. Проведено ремонтні роботи, обладнано 

ігротеки, які відповідають віковим особливостям дітей, створено куточки для 



психологічного розвантаження та відпочинку. Більшість учасників конкурсу 

винайшли можливість та облаштували приміщення для організації денного сну 

першокласників. 

Оскільки вимоги сучасного життя потребують нових підходів до 

організації навчально-виховного процесу, членами журі зверталася увага як на 

відповідність навчального середовища новим Державним стандартам 

початкової освіти, так і на стан навчально-дидактичного забезпечення, 

наповнення навчального простору дидактичним і цифровим обладнанням, 

використання технічних засобів навчання та виховання: магнітофон, телевізор, 

комп’ютер, інтерактивна дошка та інше. 

Високу науково-теоретичну і методичну підготовку, досконале володіння 

сучасними формами і методами навчання продемонструвала Макаренкова Є.В., 

вчитель 1-го класу гімназії біотехнологій №177 Солом’янського району. Підбір 

дидактичного та цифрового обладнання дає змогу зробити її уроки сучасними 

та цікавими, у відповідності до змістового наповнення нового Державного 

стандарту. 

Технологія класичного уроку в поєднанні з використанням інтерактивних 

технологій, застосування прогресивної методики М.Монтессорі у навчальному 

та розвиваючому процесах, використання спеціального корекційного 

обладнання надають процесу навчання у 1-му класі спеціальної школи-

інтернату №16 нетрадиційний характер, що пом’якшує включення дитини з 

особливими потребами до нових освітніх умов. 

Варто відзначити, що у спеціалізованій школі № 20 створено навчально-

розвивальний комплекс, до якого входять сучасно обладнані класна та ігрова 

кімнати, спортивно-оздоровчий майданчик. Ігровий майданчик розташований 

на внутрішньому подвір’ї школи, оснащений знаряддям, яке відповідає віковим 

особливостям учнів.  

Цікавою знахідкою для першокласників спеціалізованої школи № 17 є 

продовження дитячого садочка у стінах школи. В окремому корпусі на 

першому поверсі школи розміщено 3 класні кімнати, 3 спальні, 3 ігрові кімнати 

з килимками, окремий санвузол для першокласників,  гардеробна кімната, 

мобільний ігровий майданчик (спортивне приладдя, що виноситься на подвір’я, 

допомагає вирішувати питання рухової активності дитини), сухий та 

плавальний басейни. Широкий коридор обладнано гімнастичним куточком.  

Заслуговує на увагу оформлення ігрової кімнати, актуальність та 

достатність облаштування, його естетичний вигляд, відповідність віку дітей та 

створення умов для позакласної роботи першокласників у Київській інженерній 

гімназії, спеціалізованих школах №№ 327, 322, 73, середній загальноосвітній 

школі №78 та  №132.  

Проте не всі конкурсанти змогли належним чином представити наукове 

та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у 1-му 

класі. Вивчаючи надані матеріали, члени журі відзначили змістовність, 

наповненість, естетичне оформлення матеріалів, повноту Висновків районних 

науково-методичних центрів про стан і результативність роботи у класній 

кімнаті, ігротеці та на ігровому майданчику. 

          Слід відзначити належну підтримку проведення загальноміського огляду-

конкурсу на кращу класну кімнату, ігротеку та ігровий майданчик для учнів 1-х 

класів, а саме створення належної навчально-методичної та матеріально-

технічної бази районними управліннями освіти та батьківською громадськістю. 



 

За результатами проведення міського етапу Конкурсу журі ухвалило:  
 

    1. Визнати переможцями та нагородити цінними подарунками, 

грамотами Головного управління освіти і науки таких учасників: 

 

- І місце – гімназія біотехнологій № 177 Солом’янського району міста 

Києва (директор – Сташевська Ірина Станіславівна); 

 

- ІІ місце – спеціальна школа-інтернат № 16 Святошинського району міста 

Києва (директор – Нікуленкова Наталія Михайлівна); 

 

- ІІІ місце – спеціалізована  школа № 20 Оболонського району міста Києва 

(директор – Руденко Ольга Данилівна) та спеціалізована школа № 17 

Подільського району міста Києва (директор – Ковальова Галина 

Аркадіївна). 

 

          2. Оголосити подяку Головного управління освіти і науки педагогічним 

колективам загальноосвітніх навчальних закладів, які брали участь у Конкурсі. 

          

 

Перший заступник начальника    В.Челомбітько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до наказу Головного управління 

освіти і науки виконавчого органу 

Київради (Київської міської 

державної адміністрації) 

від  08.10.2012  № 234 

 

 

 

КОШТОРИС 

витрат на нагородження переможців ІІ (міського) етапу огляду-конкурсу  

на кращу класну кімнату, ігротеку та ігровий майданчик  

для учнів 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

 

  

 - І місце  – 2000 грн.; 
 

- ІІ місце    – 1500 грн.; 

 

- ІІІ місце – 1500 грн. (2 заклади по 750 грн.). 

 

  

Всього: 5000 грн. 

 

 

 

 

Заступник начальника      Н. Олефіренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


