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Паспорт Стратегії розвитку 

Назва закладу освіти, адреса  

Колодрубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

Миколаївської міської ради Стрийського району  

Львівської області с.Колодруби, вул.І.Франка,24  

Підстава для розробки  Необхідність удосконалення якості освіти,  

оновлення її змісту і структури;  

вироблення освітньої стратегії з урахуванням  

якісних змін у державі;  

оптимізація механізму управління закладом освіти.  

Мета Стратегії розвитку  Визначити перспективи розвитку школи як закладу,  

що надає якісну, сучасну освіту шляхом вільного  

творчого навчання відповідно до суспільних потреб,  

зумовлених розвитком української держави.  

Завдання Стратегії розвитку  підвищення якості освітніх послуг у відповідності  

до Державних стандартів освіти;  

впровадження освітніх інновацій,  

інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій;  

впровадження здоров’язберігаючих технологій  

в освітній процес;  

 створення толерантного, безпечного середовища  

у закладі освіти; 

 підтримка дітей і молоді з особливими освітніми  

потребами; 

забезпечення консолідації та взаємодії із  

соціальними партнерами з метою інтенсифікації  

розвитку й удосконалення освітнього середовища;  

впровадження ефективної, постійнодіючої  

системи безперервної освіти педагогів;  

удосконалення системи активного включення  

сім’ї в процес самовизначення, самореалізації учнів;  

приведення матеріально-технічного стану  

закладу освіти у відповідність потребам сучасної освіти  

 

Термін реалізації Стратегії розвитку  2021-2024 рр.  

Етапи Стратегії розвитку  Організаційно-проектувальний етап –  

червень 2021- вересень 2021 року:  

 розробка Стратегії розвитку закладу освіти; 

 визначення основних цілей, 

 заходів і механізмів розвитку  

закладу освіти 

Аналітико-практичний етап – 

 жовтень 2021 року – грудень 2024 року:  

 практична реалізація Стратегії  

розвитку закладу освіти; 



4 
 

організація моніторингового спостереження  

за результатами виконання заходів  

Стратегії розвитку закладу освіти.  

 

Узагальнюючий етап –  

жовтень 2024 – грудень 2024 року:  

 аналіз досягнутих результатів,  

виконання Стратегії розвитку  

закладу освіти; 

 визначення перспектив подальшого  

розвитку закладу освіти; 

поширення позитивного досвіду. 



Ресурсне забезпечення реалізації 

планування  

підвищення кваліфікаційного рівня  

керівництва та педагогічних працівників  

закладу освіти;  

раціональне використання бюджетних  

і позабюджетних коштів.  

 

Очікувані результати  забезпечення гідних умов для здобуття  

якісної, сучасної освіти відповідно до вимог  

суспільства, запитів особистості й потреб  

держави. 

підвищення рівня професійної  

компетентності педагогічних працівників  

(психолого-педагогічними знаннями та  

вміннями, володіння прийомами  

індивідуалізації навчання та виховання учнів);  

 підвищення рівня навчальних  

досягнень учнів; 

 підвищення рівня вихованості школярів; 

створення ефективної моделі  

допрофесійної підготовки учнів, розвиток  

здатності учнів до вибору професії та  

формування соціально значущих життєвих  

компетентностей відповідно до вимог  

сучасного ринку праці; 

створення позитивного іміджу школи  

в соціумі; 

 підвищення її конкурентоспроможності



Показники ефективності планування створити позитивний імідж закладу освіти  

та конкурентоспроможності на ринку  

освітніх послуг; 
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 збільшення контингенту учнів;

 розширення ділових партнерських зв’язків.

 

Контроль, корекція й оцінювання 

планування 



системний моніторинг реалізації  

Стратегії розвитку закладу; 

участь батьків, громадськості  

в оцінюванні якості освітніх послуг. 
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І. Вступне слово  

 

 
 

Галина Кордюк 

Директорка Колодрубівської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

 
Планування – процес, який завжди був присутній в школі. Навчальні , виховні , 

календарні, поурочні плани, плани бесід, тощо. Це все лягало на плечі адміністрації 
та педагогів. Сьогодні, коли світ так швидко змінюється, коли технології 
розвиваються з "швидкістю світла", неможливо обійтись без стратегічного 
планування. Стратегічне планування не лише допомагає визначити, на якому етапі 
знаходиться школа, куди хоче рухатись, які цінності пропагує, якими ресурсами 
володіє, але й враховує інтереси всіх сторін освітнього процесу. 

В час реформи освіти є низка болючих питань, які потребують вирішення: 
проблеми з фінансуванням, набір фахових кадрів, створення умов професійного 
розвитку, зв'язок з батьками та громадою. 

Саме стратегічне планування допомагає побачити проблему та оперативно її 
відкоригувати. А ще, оцінюючи сильні та слабкі сторони школи, допоможе знайти  
свою нішу в освіті, урізноманітнити освітній процес, зорієнтуватись на потреби 
мінливого світу. Звісно, щоб створити стратегічний план потрібно перш за все бути 
чесними перед собою. Адже на початковому етапі опитування можна отримати 
несподівані результати.  Цікаво почути очікування різних сторін освітнього процесу. 
Іноді ми навіть не усвідомлюємо, що те, що здається нам чудовою практикою – 
нецікаво для учнів. 

Сподіваюсь, що за три роки все задумане буде здійснено! 
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ІІ. Історія школи 

Колодрубівську з школу  засновано у 1939 році. У 1952 році реорганізовано у 

Колодрубівську середню школу. Чинний статут Колодрубівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів зареєстровано у 2021 році. Усього у 

закладі  навчається 110 учнів. Працює 23 педагоги.  

За останні роки в закладі здійснено низку заходів щодо створення нового 

освітнього середовища, реформування освітнього процесу з акцентом на 

підвищення його якості, доступності та конкурентоспроможності. На даний час 

триває процес забезпечення закладу сучасними навчальними комп’ютерними 

комплексами, зокрема інтерактивними дошками, інтерактивними панелями, 

принтерами, телевізорами.  

Оновлено змістову складову освітнього процесу за рахунок впровадження 

інноваційних технологій навчання. У школі активно застосовують ІКТ, 

проєктні, онлайн технології навчання, медійну освіту. Удосконалено систему 

мовної освіти, що забезпечує обов’язкове оволодіння державною мовою, 

можливість опановувати рідну та англійську мову.  

Здійснюється процес якісного покращення освіти, зокрема підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів за рахунок розширення форм підвищення 

кваліфікації на вибір педагогічних працівників.  

Відбулися значні зрушення в інформаційному забезпеченні освіти школи, 

зокрема здійснюється висвітлення і обмін інформацією учасників освітнього 

процесу через мережу Інтернет, створено сайт закладу, де розміщений і 

постійно формуються та оновлюється інформаційний ресурс.  

Упродовж останніх років є позитивні зрушення в методичній роботі закладу: 

більш ефективно, завдяки розробленим методичною радою закладу заходам, 

проходиться атестація педагогічних працівників, розповсюджується передовий 

педагогічний досвід, впроваджуються інноваційні форми і методи навчання і 

виховання.  

Актуальним є удосконалення роботи в закладі соціально-психологічної служби, 

розширення можливості впливу учнів, сімей на освітній процес, здійснення 

педагогічного патронажу дітей з особливими освітніми потребами.  

З метою тісного взаємозв’язку школи і сім’ї та пропаганди серед батьків та 

учнів педагогічних знань у школі організовано батьківський всеобуч.  

Створено умови для розвитку ключових компетентностей, а саме: навчальної, 

культурної, здоров’язберігаючої, інформаційно-комунікативної, соціальної, 

громадянської, підприємницької форм роботи.  

Організовано роботу п’яти гуртків за інтересами, вихованці яких – переможці  

фестивалів творчості, виставок-конкурсів, спортивних змагань, акцій.  

У школі постійно ведеться робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази 

закладу освіти.  

Поряд із цим працюємо над вирішенням першочергових завдань:  

1. Збільшенням кількості демонстраційного обладнання, наочності.  

2. Підвищенням рівня володіння сучасними комп’ютерними технологіями 

окремими педагогічними працівниками.  
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3. Розвитком читацьких інтересів учнів.  

4. Підвищенням рівня формування у школярів потреб і навичок самоосвітньої 

роботи, здатності до навчання упродовж життя.  

5. Розвитком освітніх і виховних цілей батьками учнів.  

6. Підвищенням ролі батьків щодо відповідальності за навчання та виховання 

дітей.  

ІІІ. Стратегія розвитку закладу на 2021-2024 роки  

1. Загальні положення  

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено 

сучасними державними законами та нормативними документами, є доступ до 

якісної освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі. Концепція 

Нової української школи, Державний стандарт базової і повної загальної 

середньої освіти орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг 

особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до 

навчальних досягнень учнів, які відповідають змісту і структурі предметних 

компетентностей (учень знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, 

оцінює, тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття базової 

загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями: 

уміння вчитися, спілкуватися державною мовою; математична і базова 

компетентності в галузі природознавства; інформаційно- комунікаційна; 

соціальна і громадянська; загальнокультурна; підприємницька; 

здоров’язберігаюча.  

Діяльність закладу освіти ґрунтується на засадах особистісно- орієнтованого, 

компетентнісного та діяльнісного підходів. Відповідно до Концепції Нової 

української школи заклад освіти працюватиме на засадах «педагогіки 

партнерства». Основні принципи цього підходу:  

- повага до особистості;  

- доброзичливість і позитивне ставлення;  

- довіра у відносинах;  

- діалог - взаємодія - взаємоповага;  

- розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за 

нього, горизонтальність зв'язків);  

- принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття 

зобов'язань, обов'язковість виконання домовленостей).  

Основна мета діяльності закладу – це безперервний процес підвищення 

ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб 

суспільства, потреб особистості учня. Цьому сприяє застосування новітніх 

досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій 

навчання, комп’ютеризація освітнього процесу, допрофесійна підготовка 

здобувача освіти.  
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2. Мета та завдання Стратегії розвитку  

Мета: створення умов для забезпечення в закладі освіти якісної, сучасної, 

індивідуально-орієнтованої системи освіти, освіти для дітей з особливими 

педагогічними потребами відповідно до вимог в суспільстві, запитів 

особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком 

закладу освіти.  

Відповідно до загальної мети, місією школи є формування і розвиток 

високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою 

до конкурентного вибору свого місця в житті. Найціннішим результатом освіти 

в особистісному вимірі є здорова дитина, мотивована на успішне навчання, 

дослідницьке ставлення до життя; це учень / учениця, які вміють вчитися з 

різних джерел і критично оцінювати інформацію, відповідально ставитися до 

себе та інших людей, усвідомлювати себе громадянином / громадянкою 

України, вміти реалізувати себе в суспільстві.  

 

На реалізацію визначеної мети спрямовані основні завдання діяльності 

закладу освіти:  

створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який 

відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям;  

сприяння гуманізації відносин в закладі та сім'ї;  

формування високого рівня інформаційної культури кожного учасника 

освітнього процесу;  

забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття 

відповідного рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально 

організованого освітнього процесу;  

розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його 

ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через 

включення кожного школяра в систему ранньої предметної орієнтації, 

професійного самовизначення;  

створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля, комфортного 

та доступного освітнього середовища.  

розвиток інноваційної діяльності закладу освіти, підвищення якості освіти;  

інформатизація навчання, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-

ресурсного забезпечення;  

побудова ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації учнів;  

розвиток творчої ініціативи педагогів у пошуках нових форм і методів 

педагогічної діяльності;  

прищеплення учням шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій 

усіх народів, що населяють Україну;  

виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної 

самосвідомості, любові до рідної землі свого народу, готовності до праці в ім’я 

України;  




10 
 

запровадження в освітній процес здоров’язберігаючих технологій, 

створення безпечних умов навчання та виховання дітей;  

створення сучасної матеріально-технічної бази.  

3. Основні шляхи реалізації Стратегії. Умови реалізації Стратегії  

Умовами реалізації пріоритетних напрямів Стратегії є запровадження нових 

педагогічних та управлінських технологій:  

перехід на концептуальну форму розвитку освіти в закладі;  

впровадження системи постійного відстеження динаміки змін в освітній 

діяльності;  

оновлення функцій управління відповідно до нових видів управлінської 

діяльності;  

організаційне та функціональне оновлення діяльності методичної служби 

гімназії;  

реальне забезпечення відкритості та доступності освітньої галузі закладу 

освіти перед громадськістю.  

 

Очікувані результати реалізації заходів Стратегії  

Основними очікуваними результатами вирішення завдань є:  

досягнення визначених законодавством, освітніх стандартів;  

підвищення професійної компетентності педагогічних та управлінських 

кадрів;  

зростання управлінських повноважень учителів, учнів, батьків;  

інтенсифікація інноваційної діяльності в закладі освіти;  

підвищення загальної педагогічної культури;  

розробка і апробація нових педагогічних ідей;  

психологічний супровід освітнього процесу;  

створення комфортних умов для обдарованої дитини;  

опанування нових інформаційних технологій;  

обмін досвідом і поширення його за допомогою мережі «Інтернет»;  

забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх учнів з урахуванням їх 

здібностей і нахилів;  

формування культури спілкування та інформаційної культури учасників 

освітнього процесу;  

мотиваційний аспект набуття знань учнями;  

розвиток соціальної та комунікативної активності учнів;  

формування в учнів навичок ефективного спілкування;  

формування в учнів культури збереження і зміцнення свого здоров’я;  

створення безпечного толерантного освітнього середовища;  

формування системи моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану 

та динаміки розвитку закладу освіти;  

надання доступу педагогічним працівникам та учням до сучасних 

інформаційних ресурсів та технологій;  
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залучення громадськості, батьків, учнів до плідної співпраці з метою 

розвитку закладу освіти.  

Стратегія розвитку закладу освіти зорієнтована на неперервний розвиток 

особистості, на формування життєвої компетентності вихованців, що є 

необхідною умовою інтеграції випускників у соціум. Ефективне 

функціонування закладу освіти забезпечується створенням відкритого 

виховного простору, педагогічним проектуванням, реформуванням освітнього 

процесу, залученням учнів до соціальної практики й забезпеченням соціально-

педагогічного супроводу.  

4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення  

Стратегія розвитку реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених 

обласним бюджетом на відповідні роки, а також передбачає залучення 

позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших 

юридичних і фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України. 

Матеріально-технічна частина Стратегії щорічно коригуватиметься державним 

та місцевим бюджетами та реальними можливостями позабюджетних 

надходжень.  

ІV. Реалізація мети і завдань Стратегії за напрямками.  

Статус людини в суспільстві залежить від неї самої: швидкоплинність 

соціального прогресу, динамічних змін зумовлює потребу в постійній роботі 

над собою, у розвитку життєвої компетентності, посиленні відповідальності 

молодої людини за своє майбутнє, за можливість досягнення життєвого успіху.  

Реалізація мети і завдань Стратегії розрахована на 3 роки та здійснюється через 

такі напрямки:  

1) Освітнє середовище.  

2) Система оцінювання здобувачів освіти.  

3) Діяльність педагогічних працівників. 

4) Управлінські процеси закладу освіти. 

Перший напрямок. Освітнє середовище   

SWOT-аналіз 

освітнього 

середовища 

Напрямок  

Сильні сторони, позитивні 

тенденції  

Слабкі сторони, проблеми, що потребують 

вирішення  

1. 

Забезпече

ння 

комфортн

их і 

безпечних 

умов 

освітнього 

процесу  

 

Школа розташована у типовому 

приміщенні.  

Проектна потужність закладу - 320 

учнів. 

Кількість поверхів в основній будівлі 

закладу 2 та цокольне приміщення. 

Вид опалення закладу – центральне.  

Наявність внутрішніх санвузлів (у 

доброму стані, капітальний ремонт – 

2020 рік).  

 Приміщення  

харчоблоку потребують  

капітального ремонту  

(заміна обладнання та  

вентиляційної системи;  

заміна освітлення;  

капітальний ремонт  

водопроводу та каналізації,  

санітарного вузла).  

Створення умов доступності  
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2. 

Каналізація- індивідуальна.  

Кількість навчальних кабінетів – 12.  

Предметні кабінети (математики, 

фізики,  хімії та біології, ІКТ, 

української мови та літератури, 

історії, історії, початкових класів).  

Для задоволення потреб дітей у 

закладі функціонують: їдальня на 78 

посадочних місць, комбінована 

майстерня, спортивна зала,  

бібліотека.  

Наявність кабінетів із технічними 

засобами навчання: 7.  

Кількість комп’ютерів у закладі: 10, 

всі підключено до мережі Інтернет, 9 

ноутбуків.  

Кількість інтерактивних дошок - 2.  

Кількість інтерактивних панелей – .  

Проекторів та проекційних екранів – 

6.  

Кількість LED телевізорів 1. 

Кількість принтерів- 4.  

Наявні спортивні майданчики.   

Проведено капітальний ремонт даху 

школи, внаслідок реалізації 

мікропроєктів.  

Встановлено енергозберігаючі вікна у 

всій будівлі школи внаслідок 

реалізації мікропроєкту та на 

сходових клітках за рахунок 

місцевого бюджету.  

Здійснено заміну освітлення у всіх 

навчальних кабінетах та коридорах 

школи.  

Зроблено капітальний ремонт 

спортзалу за рахунок реалізації 

мікророєкту.  

Встановлено блискавкозахист будівлі 

школи. 

Придбано 12 вогнегасників.  

Встановлено бруківку біля воріт при 

вході на територію школи. 

 

Проводяться комплексні заходи з 

закладу освіти для навчання  

осіб з особливими освітніми  

потребами (встановлення  

пандусу, кнопки виклику,  

пристосованого санвузла).  

Капітальний ремонт  

бібліотеки.  

Здійснити заміну  

електромережі та системи  

освітлення, вентиляції та  

радіаторів у спортивному залі  

та  майстерні школи.  

Замінити систему  

водопостачання,  

водовідведення та  

теплопостачання.  

Здійснити капітальні  

ремонтні роботи спортивної  

зали та   

майстерні, кабінету ІКТ. 

Відновлення твердого  

покриття подвір’я  

(внаслідок впливу ґрунтових  

вод плити  деформовані та  

зруйновані).  

Доукомплектування бази  

комп’ютерної техніки у  

навчальних кабінетах.  

Ремонт підлоги в класах.  

Створення лінгафонного  

кабінету.  

Створення на базі бібліотеки  

Медіа-центру.  

Влаштування системи  

внутрішньої сигналізації.  

Оновлення системи  

протипожежної сигналізації. 

 

 

 

 

Створення дієвої системи  
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Створення 

освітнього 

середовищ

а, вільного 

від будь-

яких форм 

насильств

а та 

дискримін

ації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Формуван

ня 

інклюзивн

ого, 

розвиваль

ного та 

мотивуюч

ого до 

навчання 

освітнього 

простору 

протидії булінгу:  

· розроблено план заходів щодо 

протидії булінгу у закладі;  

· інформування школярів, їх батьків, 

учителів та інших учасників 

освітнього процесу про 

запровадження відповідальності за 

вчинення булінгу (цькування) та 

вироблення небайдужості до 

проблеми булінгу;  

· на сайті школи оприлюднено 

порядок реагування на звернення про 

випадки булінгу, план заходів щодо 

попередження булінгу, зразок заяви 

щодо реагування на випадки булінгу;  

· здійснюється оцінка поширення 

булінгу в закладі освіти.  

Здійснюється розвиток навичок 

толерантного спілкування.  

Проводяться заходи щодо розвитку 

навичок конструктивного вирішення 

конфліктних ситуацій.  

Проводиться робота щодо 

формування знань з правил безпечної 

поведінки в мережі Інтернет.  

Розроблено та оприлюднено правила 

поведінки для здобувачів освіти.  

   

У школі організовується 

індивідуальне навчання (педагогічний 

патронаж) та створені  інклюзивні 

класи за заявами батьків та 

висновками ЛКК.  

Педагогічні працівники, що навчають 

учнів з особливими освітніми 

потребами, систематично 

удосконалюють свій фаховий рівень 

(опрацювання літератури, 

консультації, методичні 

рекомендації).  

У школі працює психолого-

педагогічний супровід.  

Здійснюється проведення 

корекційних годин.  

роботи з батьками щодо  

розуміння проблем булінгу.  

Налагодження співпраці з  

громадськими та державними  

організаціями по організації  

просвітницької роботи щодо  

попередження випадків  

булінгу.  

Проведення інформаційно- 

роз’яснювальної роботи  

щодо попередження булінгу  

серед учасників освітнього  

процесу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутній пандус до  

приміщення школи.  

Відсутня можливість  

пересування між поверхами  

дітям з порушенням  

опорно-рухового апарату 

( підйомники, ліфт).  

Вдосконалення методик  

роботи з учнями з  

особливими освітніми  

потребами з різними  

нозологіями.  

Пристосування території  

школи для перебування  

дітей з особливими  

освітніми потребами.  
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Ціль 1. Створення освітнього середовища. 

ПРОЄКТ «Заклад освіти – толерантне середовище, СТОП БУЛІНГ » 

Пріоритетні напрями створення середовища:  

 підходи для адаптації та інтеграції учнів до освітнього процесу;  

 вироблення антибулінгової політики; 

 створення середовища у напрямі здоровязбереження та  здорового 

способу життя; 

 створення простору інформаційної взаємодії( бібліотека). 

Цілі проєкту:  

 оптимізувати внутрішні та зовнішні ресурси освітнього середовища;  

 активніше залучати педагогічних та соціальних партнерів для вирішення 

завдань підвищення якості освіти;  

 використовувати соціокультурне оточення з метою розвитку загального 

світогляду учнів;  

 освоювати різні форми комунікації та співпраці з метою відкритості 

школи контактам з іншими установами, організаціями, підприємствами; 

 інформаційний супровід освітнього процесу. 

 

№ 

з/п 

Шляхи реалізації проєкту Термін 

реалізації 

Виконавець 

1. Створити середовище:  

 комфортне;  

 безпечне; 

 мотиваційне;  

 інклюзивне; 

2021-2024 Директор, 

заступники 
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 розвивальне. 

2. Проводити цикли тренінгів для формування 

єдиного бачення проблеми насильства 

2021-2024 ЗДВР 

3. Створити робочу групу для формування 

антибулінгової політики. 

2021-2024 ЗДВР 

4. Шкільний бібліотекар-консультант для учнів і 

вчителів з пошуку інформації  

2021-2024 Маланій Н.І. 

4. Проводити моніторинги:  

 причини відсутності учнів; 

 реагування на звернення; 

 робота психологічної служби; 

 робота бібліотеки 

2021-2024 Директор 

Очікувані результати:  

 Створення комфортних і безпечних умов навчання учнів та праці 

педагогів, освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства 

та дискримінації, інклюзивного, розвивального та мотивуючого навчання 

освітнього простору через запровадження педагогіки партнерства; 

 Перетворення бібліотеки на інформаційний центр 

 

2021-2022н.р. 2022-2023н.р. 2023-2024н.р. 

Залучення 

альтернативних джерел 

фінансування освітнього 

закладу 

Залучення 

альтернативних джерел 

фінансування освітнього 

закладу 

Залучення 

альтернативних джерел 

фінансування освітнього 

закладу 

Розширення бази 

комп’ютерної техніки 

Ремонт підлоги в 

коридорах та класах 

Пристосування території 

школи для перебування 

людей з обмеженими 

фізичними 

можливостями 
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Ремонт спортивної зали Капітальний ремонт 

їдальні, майстерні 

 

Перетворення бібліотеки 

в інформаційний центр 

  

Оснащення  кабінетів 

сучасними засобами 

навчання 

Встановлення бруківки 

перед школою 

 

Співпраця зі Службою у 

справах сім’ї, молоді та 

спорту, 

правоохоронними 

органами 

Співпраця зі Службою у 

справах сім’ї, молоді та 

спорту, 

правоохоронними 

органами 

Співпраця зі Службою у 

справах сім’ї, молоді та 

спорту, 

правоохоронними 

органами 
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Другий напрямок. Система оцінювання здобувачів освіти 

SWOT-аналіз 

системи 

оцінювання 

здобувачів 

освіти 

Напрямок  

Сильні сторони, позитивні 

тенденції  

Слабкі сторони, проблеми, що потребують 

вирішення  

 

1. Наявність 

відкритої, 

прозорої і 

зрозумілої 

системи 

оцінювання  

навчальних 

досягнень 

 

 

 

2. Застосування 

внутрішньої 

системи 

оцінювання 

роботи закладу 

освіти 

3. 

Спрямованість 

системи 

оцінювання на 

формування в 

здобувачів 

освіти 

відповідальності 

за результати 

свого навчання, 

здатності до 

самооцінювання 

 

Здобувачі освіти отримують від 

педагогічних працівників 

інформацію про критерії, 

правила та процедури 

оцінювання навчальних 

досягнень. 

Критерії оцінювання розміщені 

в класах та на сайті школи. 

 

 

 

У закладі освіти здійснюється 

аналіз результатів навчання 

здобувачів освіти. 

 

 

 

 

Формувальне оцінювання 

здійснюється лише в початковій 

школі. 

 

Створення систематичного  

інформування учнів та  

батьків про критерії  

оцінювання. 

Створення системи  

оцінювання в  

закладі освіти для  

реалізації компетентністного  

підходу до навчання 

(портфоліо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вироблення спільно з учнями  

критеріїв для індивідуального 

прогресу 
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Ціль 1. Інформування і оприлюднення критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів. 

ПРОЄКТ «Здобувачі» 

Пріоритетні напрями для розроблення, інформування та оприлюднення 

критеріїв:  

 процес інформування про критерії оцінювання , затверджених 

Міністерством освіти і науки України;  

 процес інформування про критерії розроблені вчителем на основі 

критеріїв МОН для різних видів роробіт; 

 інформування батьків та учнів про правила та процедури оцінювання 

навчальних досягнень.  

Цілі проекту:  

 змінити підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів;  

 вивчити якість освітнього процесу; 

 коригувати освітню діяльність педагогів, методичних підходів у 

викладацькій діяльності; 

 визначити необхідність індивідуальної освітньої траєкторії для окремих 

учнів. 

№ Шляхи реалізації проєкту Термін Виконавець 
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з/п реалізації 

1. Створити умови для інформування:  

 інформаційні стенди в класах;  

 сайт школи 

2021-2024 ЗДНВР 

2. Проводити педагогічні ради, наради при 

директору, засідання методичних об’єднань, 

засідання атестаційної комісії 

2021-2024 Директор, 

ЗДНВР 

3. Проводити постійно діючий семінар 

«Формувальне оцінювання» 

2021 Шпить Н. П. 

4. Проходити КПК 2021-2024 ЗДНВР 

5. Проводити моніторинг:  

 як учні розуміють критерії оцінювання, 

 результати ДПА у початковій, базовій та 

старшій школі, 

 підсумкове оцінювання у класному 

журналі, 

 аналіз роботи вчителів з впровадження 

формувального оцінювання 

2021-2024 ЗДНВР 

Очікувані результати:  

 розроблення вчителем чітких критеріїв оцінювання;  

 створення необхідного психологічного настрою учнів на аналіз власних 

результатів;  

 складання учнями власної програми діяльності на наступний етап 

навчання. 

2021-2022н.р. 2022-2023н.р. 2023-2024н.р. 

Оприлюднювати 

методичні розробки 

вчителів з питань 

впровадження 
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самооцінювання 

Онлайн-курси з питань 

оцінювання навчальних 

досягнень 

  

 

 

 

 

 

 

Третій напрям. ПЕДАГОГИ 

SWOT-

педагогічна 

діяльність 

Напрямок  

Сильні сторони, позитивні 

тенденції  

Слабкі сторони, проблеми, що потребують 

вирішення  

1. Ефективне 

планування 

педпрацівник

ами своєї 

діяльності, 

використання 

сучасних 

освітніх 

підходів до 

організації 

освітнього 

процесу з 

метою 

формування 

ключових 

компетентнос

тей 

здобувачів 

освіти 

 

 

 

Педагогічні працівники планують 

свою діяльність, аналізують її 

результативність. Педагогічні 

працівники застосовують освітні 

технології, спрямовані на 

формування ключових 

компетентностей і наскрізних 

умінь здобувачів освіти. 

Педагогічні працівники беруть 

участь у формуванні та реалізації 

індивідуальних освітніх 

траєкторій для здобувачів освіти( 

за потреби).Педагогічні 

працівники створюють та 

використовують освітні ресурси 

(електронні презентації, 

відеоматеріали, методичні 

розробки тощо).Вчителі 

обмінюються досвідом в межах 

закладу освіти. Окремі 

 

Створення власного  

освітнього портфоліо та  

оприлюднення 
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Ціль 1. Формування та реалізація творчого потенціалу 

педагогічних працівників. 

ПРОЄКТ «ПРОФЕСІЙНА ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» 

Пріоритетні напрями розвитку особистості педагога:  

 здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти (атестація 

педагогічних працівників, Закон України «Про освіту» стаття 50);  

 зовнішнє оцінювання професійних компетентностей (сертифікація 

педагогічних працівників, Закон України «Про освіту» стаття 51); 

 створення середовища цілеспрямованого саморозвитку творчого та 

ініціативного педагога (Закон України «Про освіту» стаття 59).  

Цілі проекту:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Постійне 

підвищення 

професійного 

рівня і 

педагогічної 

майстерності 

педагогічних 

працівників 

 

 

педпрацівники обмінюються 

досвідом назовні. Педагогічні 

працівники сприяють 

формуванню суспільних 

цінностей у здобувачів освіти у 

процесі їх навчання, виховання та 

розвитку. Використовують ІКТ. 

 

Педагогічні працівники 

забезпечують власний 

професійний розвиток і 

підвищення кваліфікації, у тому 

числі щодо методик роботи з 

дітьми з особливими освітніми 

процесами. Педагогічні 

працівники здійснюють 

інноваційну освітню діяльність, 

беруть участь у освітніх проєктах, 

залучаються до роботи як освітні 

експерти.  
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 розвивати професійні навики педагогічних працівників в процесі освітньої 

діяльності;  

 забезпечити умови для методичної та  психологічної підтримки освітнього 

процесу. 

№ 

з/п 

Шляхи реалізації проєкту Термін 

реалізації 

Виконавець 

1. Створити умови для формування професійних 

компетентностей педагога:  

 інтелектуальна компетентність (наукові 

знання);  

 психологічна компетентність; 

 управлінська компетентність (базові 

вміння);  

 мотиваційна компетентність; 

 проєктна компетентність; 

 методична компетентність. 

2021-2024 ЗДНВР 

2. Проводити навчальні семінари, конференції, 

тренінги, круглі столи, майстер - класи, тижні 

педагогічної майстерності, презентації творчих 

напрацювань, педради-дискусії. 

2021-2024 ЗДНВР 

3. Створити та реалізувати проєкт інноваційних 

педагогічних технологій «Складне-доступно». 

2021-2024 Юзич Г. П. 

4. Проводити моніторинги:  

 якості знань здобувачів освіти; 

 рівня методичного удосконалення; 

 умов збереження психо-фізіологічного 

здоров’я учасників освітнього процесу; 

 використання ІКТ; 

 системи оцінювання знань здобувачів 

2021-2024 ЗДНВР 
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освіти. 

5. Реалізувати нові підходи щодо форм та методів 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладу освіти. 

2021-2024 ЗДНВР 

6. Підвищувати кваліфікаційний рівень педагогів 

шляхом атестації та сертифікації 

2021-2024 ЗДНВР 

Очікувані результати:  

 підвищення педагогічної компетентності, яка складається з 

удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом 

цілеспрямованої самоосвітньої роботи;  

 ріст педагогічної майстерності учителів;  

 підвищення методичної та психологічної культури; 

 обмін досвідом на внутрішньому та зовнішньому рівнях. 

2021-2022н.р. 2022-2023н.р. 2023-2024н.р. 

Формування кадрового 

потенціалу, готового 

поділитися досвідом на 

зовнішньому рівні 

Створення на базі 

закладу освіти 

методичного центру для 

сусідніх закладів  

Популяризація досвіду 

на рівні Миколаївської 

ТГ 

Сертифікація Сертифікація  

 Педагогічний конкурс 

«Учитель  року» 

Педагогічний конкурс 

«Учитель  року» 

 

ПРОЄКТ «Дистанційна освіта» 

Пріоритетні напрями впровадження дистанційної освіти: 

 організація якісної підготовки фахівців для проведення дистанційного 

навчання; 

 посилення активної ролі учня у власній освіті: в постановці освітніх 

цілей, виборі домінантних напрямів, форм і темпів навчання в різних 

освітніх галузях; 
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 розроблення та адаптація методичних матеріалів. 

Цілі проєкту: 

 впровадження якісного дистанційного навчання здобувачів освіти, 

мотивуючого до самостійного пошуку інформації, аналізу та творчої 

реалізації; 

 розширення можливостей для здобувачів освіти якісно підготуватися до 

ЗНО та ДПА; 

 створення комфортних умов для творчого самовираження здобувачів 

освіти, можливість демонстрації учнями продуктів своєї творчої 

діяльності, широкі експертні можливості оцінки творчих досягнень 

здобувачів освіти; 

 Постійний моніторинги та усунення проблем, доопрацювання 

методичного забезпечення. 

№ 

з/п 

Шляхи реалізації проєкту Термін 

реалізації 

Виконавець 

1. Створення умов для активного залучання 

здобувачів освіти до дистанційного навчання: 

співпраця з батьками та учнями 

2021-2024 Класні 

керівники, 

педагоги 

2. Організація освітніх проєктів в умовах 

дистанційного навчання 

2021-2024 ЗДНВР 

3. Організація семінарів-практикумів щодо 

ефективного впровадження дистанційного 

навчання 

2021-2022 ЗДНВР 

4. Творчий розвиток здобувачів освіти в умовах 

дистанційного навчання 

2021-2024 ЗДВР 

5. Створення банку методик дистанційного 

навчання 

2021-2024 ЗДНВР 

 

Очікувані результати: 
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 підвищення рівня якості знань і  навченості учнів; 

 наявність методик викладання різних предметів в умовах дистанційного 

навчання. 

2021-2022н.р. 2022-2023н.р. 2023-2024н.р. 

Проведення семінарів-

практикумів «Обмін 

досвідом дистанційного 

навчання» 

Реалізація освітнього 

проєкту 

Презентація творчих 

проектів в умовах 

дистанційного навчання 

Реалізація освітнього 

проєкту 

Презентація методичних 

матеріалів для 

дистанційного навчання 

 

Презентація методичних 

матеріалів для 

дистанційного навчання 

  

Моніторинг залучення 

здобувачів освіти до 

дистанційного навчання. 

Результативність 

дистанційного навчання 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Четвертий НАПРЯМ . Управління 

SWOT-

управління 

Напрямок  

1.Стратегія 

розвитку закладу. 

Річне планування. 

Самооцінювання 

освітньої 

діяльності. 

Утримання 

будівель, 

приміщень та 

обладнання. 

 

 

2.Формування 

відносин довіри, 

прозорості, 

дотримання 

етичних норм. 

3. Ефективність 

кадрової політики 

та забезпечення 

можливостей для 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників 

 

4. Організація 

освітнього процесу 

на засадах 

людиноцентризму, 

прийняття 

управлінських 

рішень на основі 

конструктивної 

співпраці 

учасників 

освітнього 

процесу, взаємодії 

з місцевою 

громадою. 

5. Формування та 

забезпечення 

реалізації політики 

академічної 

доброчесності. 

Сильні сторони, позитивні 

тенденції  

 
У закладі освіти є розроблена стратегія 

з 2017 року, яка посприяла підвищенню 

якості освітньої діяльності. Постійно 

відбувається моніторинг досягнення 

цілей, які визначені цією стратегією. 

Коригування наявна стратегія не 

потребувала.  

Річне планування є результативним. 

У закладі освіти здійснюється 

самооцінювання якості освітньої 

діяльності на основі стратегії і процедур 

забезпечення якості освіти. 

Керівництво закладу освіти сприяє 

створенню психологічного 

комфортного середовища.  

У закладі є свій сайт та інформація 

регулярно оновлюється. 

В основному  штат закладу 

укомплектований кваліфікованими 

працівниками.  

Робота закладу ефективна, завдячуючи 

мотивації педагогічних працівників. 

Педагогічні працівники постійно 

підвищують свою кваліфікацію. Та 

мають на це можливість у закладі 

освіти. 

У закладі створені умови для реалізації 

прав і обов’язків учасників освітнього 

процесу. 

Управлінські рішення приймаються з 

урахуванням пропозицій учасників 

освітнього процесу.  

Режим роботи та розклад уроків 

відповідають освітнім потребам. 

Створені умови для реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій 

здобувачів освіти. 

 

 

 

Заклад впроваджує політику 

академічної доброчесності.  

 

Слабкі сторони, проблеми, що потребують 

вирішення  

 
Невисока якість освіти. 

Матеріально-технічне  

забезпечення закладу освіти  

потребує покращення 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посилити заходи для  

задоволення психологічного 

клімату. 

Змінити форми проведення  

батьківських зборів. 

Плинність кадрів. 

 

 

Низьке матеріальне заохочення 

 

 

 

 

 

Доповнити процедури  

отримання пропозицій від  

учасників освітнього процесу. 

Створити умови для розвитку  

громадського самоврядування. 

Підтримка ініціатив у житті  

місцевої громади. 

 

 

 

 

 

 

 

Сформувати в учасників  

освітнього процесу негативне 

 ставлення до корупції. 
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Ціль 1.  Створення умов для комфортної та ефективної діяльності 

учасників освітнього процесу. 

ПРОЄКТ «КОМФОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

Пріоритетні напрями підвищення якості освітньої діяльності:  

 розвиток матеріально-технічної бази;  

 створення психологічного комфортного середовища, яке забезпечує 

конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та 

інших працівників та взаємну довіру ; 

 створення середовища для здобувачів освіти для участі у різноманітних 

формах спілкування.  

Цілі проекту:  

 постійно вивчати потреби учнів та працівників закладу задля забезпечення 

умов роботи закладу;  

 формувати відносини довіри, прозорості, дотримання етичних норм. 

№ 

з/п 

Шляхи реалізації проєкту Термін 

реалізації 

Виконавець 

1. Створити комфортні умови для здобувачів 

освіти та педагогічних працівників:  

 матеріально-технічне забезпечення; 

 психологічний клімат;  

 довіра; 

 обґрунтованість та відкритість 

2021-2024 директор 
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управлінських рішень;  

 можливість впливу на управлінські 

рішення; 

 співпраця між педагогами 

2.  Проводити наради, обговорення, 

внесення пропозицій (для педагогічних 

працівників) 

 Проводити регулярне спілкування, 

постійну комунікацію з учнівським 

самоврядуванням (для учнів) 

 Спілкуватися з Радою школи 

2021-2024 директор 

3. Реалізувати проєкт «Здорова дитина- щаслива 

дитина». ( Капітальний ремонт спортзалу, 

влаштування майданчику зі штучним 

покриттям, ігрові майданчики, забезпечити 

спортивне обладнання) 

2021-2024 Сех І.Т. 

4. Реалізувати проєкт енергоощадного 

споживання, комплексної термомодернізації, 

енергозберігаючих заходів 

2021-2024 Полинько 

Я.І. 

5. Реалізувати проєкт «Бізнес-школа» через 

викладання предмету «Фінансова грамотність» 

2021-2024 Гіщинська 

Б.О. 

6. Проводити моніторинги:  

 якості знань здобувачів освіти; 

 якість освітньої діяльності; 

 рівень доступу до спілкування з 

керівництвом; 

 рівень психологічного клімату в закладі; 

 рівень матеріально-технічного 

забезпечення 

2021-2024 директор 
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Очікувані результати:  

 покращення матеріально-технічного забезпечення; 

 підвищення рівня якості освіти шляхом удосконалення мотиваційного 

середовища дитини;  

 підвищення рівня якості  освітньої діяльності;  

 підвищення психологічного клімату в закладі 

2021-2022н.р. 2022-2023н.р. 2023-2024н.р. 

Участь педагогів у 

різноманітних формах 

професійного 

спілкування: семінари, 

конференції, Ed Camp, а 

також у спільних 

екскурсіях та шкільних 

святах 

  

Участь  учнівського 

самоврядування у 

спільних заходах з МУП 

  

Неформальне 

спілкування 

«Педагогічний 

консиліум», «Рух учнів», 

Рада школи 

  

Особисте спілкування 

керівника 

  

Закупівля ноутбуків для 

вчителів 

Капітальний ремонт 

обідньої зали 

Облаштування 

пришкільної території 

бруківкою 

Капітальний ремонт Капітальний ремонт  
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спортзалу та 

облаштування 

майданчика зі штучним 

покриттям 

комп’ютерного класу 

Відведення ґрунтових 

вод від будинку школи. 

Облаштування 

свердловини та 

влаштування 

водопроводу та 

водовідведення 

Облаштування ігрових 

майданчиків 

 

Облаштування ігрових та 

відпочинкових зон в 

коридорах 

  

 

Ціль 2.  Інформаційне забезпечення доступу до якісної освіти. 

ПРОЄКТ «Медіацентр – основа розвитку творчих здібностей школярів» 

Пріоритетні напрями підвищення якості освітньої діяльності:  

 створення майданчиків для інформування учасників освітнього процесу ;  

 створення психологічного комфортного середовища, яке забезпечує 

конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та 

інших працівників та взаємну довіру ; 

 створення середовища для здобувачів освіти для участі у різноманітних 

формах спілкування.  

Цілі проекту:  

 налагодити комунікацію між учасниками освітнього процесу;  

 запровадити  нові бібліотечні технології, організаційні форми і методи 

роботи; 

 надати педагогам практичну допомогу з проведення занять на базі Медіа 

центру з використанням сучасних інформаційно – комунікаційних 

технологій 
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№ 

з/п 

Шляхи реалізації проєкту Термін 

реалізації 

Виконавець 

1. Впроваджувати політику взаємодії із 

соціальними партнерами (батьками, 

громадськими організаціями). 

2021-2024 директор 

2.  Проводити наради, обговорення, 

внесення пропозицій (для педагогічних 

працівників) 

 Проводити регулярне спілкування, 

постійну комунікацію з учнівським 

самоврядуванням (для учнів) 

 Проводити зустрічі з Радою школи 

(орган громадського самоврядування) 

2021-2024 директор 

3. Реалізувати проєкт «Сучасна бібліотека».  2024 директор 

4. Організувати Медіа-центр та реалізувати 

проєкт «Медійна грамотність» 

2021-2024 Директор, 

Равліковська 

Г.І. 

5. Проводити моніторинги:  

 якості знань здобувачів освіти в 

технологічних компетентностях; 

 якість освітньої діяльності; 

 рівень застосування ІКТ; 

 рівень психологічного клімату в закладі; 

 рівень безпеки в Інтернеті 

2021-2024 директор 

Очікувані результати:  

 Наскрізне застосування інформаційно – комунікаційних технологій в 

освітньому процесі має стати інструментом забезпечення успіху Нової 

школи; 

 ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські 

процеси, сформують в учня важливі технологічні компетентності; 
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 Інформаційна та медійна грамотність,  навички безпеки в Інтернеті  

2021-2022н.р. 2022-2023н.р. 2023-2024н.р. 

Використання 

електронної пошти 

педагогами 

Сворення шкільної теле 

– відеостудії та 

радіоцентру 

Забезпечення 

необхідним сучасним 

обладнанням шкільну 

бібліотеку 

Створити спільний блог 

для ефективної 

командної роботи( 

ділення досвідом) 

  

Інформаційна та медійна 

грамотність( Медіа-

центр) 

  

 

 Ціль 3.  Ефективність кадрової політики. 

ПРОЄКТ «Кадрове забезпечення освітнього процесу» 

Пріоритетні напрями для забезпечення високого  рівня  освітньої 

діяльності:  

 пошук кадрів на різноманітних доступних сайтах та серед випускників 

ВНЗ; 

 забезпечити соціальні гарантії професійної самореалізації педагогічних 

працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в 

громаді. 

Цілі проекту:  

 забезпечення школи кваліфікованими та відповідальними працівниками, 

насамперед - педагогічними ;  

 сприяти оптимізації та стабілізації кадрового забезпечення; 

 надавати  педагогам нематеріальне і матеріальне стимулювання за їх 

професійну діяльність; 
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 створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої 

діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу 

№ 

з/п 

Шляхи реалізації проєкту Термін 

реалізації 

Виконавець 

1. Створити комфортні умови для  працівників:  

 Обладнати методичний кабінет, 

забезпечити його сучасною науково-

методичною літературою та 

інформаційно-комп’ютерними 

ресурсами; 

 можливості для проходження КПК; 

 можливості морального та матеріального 

стимулювання;  

2021-2024 директор 

2.  Проводити наради, обговорення, 

внесення пропозицій (для педагогічних 

працівників) 

 Співпраця з батьками та громадою 

2021-2024 директор 

3. Реалізувати проєкт «Сучасний вчитель»   2021-2024 директор 

4. Проводити моніторинги:  

 якості знань здобувачів освіти, зокрема 

ЗНО; 

 якість освітньої діяльності; 

 професійного рівня педагогічних 

працівників 

2021-2024 директор 

Очікувані результати:  

 стабілізація кадрового складу закладу освіти; 

 підвищення професійного рівня педагогічних працівників; 

 моральне і матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів; 

 підвищення престижу педагогічної професії в громаді та утвердження 

соціального статусу вчителя; 
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 особиста відповідальність педагога за результати наданих освітніх послуг 

2021-2022н.р. 2022-2023н.р. 2023-2024н.р. 

За результатами 

діяльності представляти 

педпрацівників до 

нагородження 

відповідними 

заохочувальними 

грамотами та преміями 

2021-2024 роки 

За результатами 

діяльності представляти 

педпрацівників до 

нагородження 

відповідними 

заохочувальними 

грамотами та преміями 

2021-2024 роки 

За результатами 

діяльності представляти 

педпрацівників до 

нагородження 

відповідними 

заохочувальними 

грамотами та преміями 

2021-2024 роки 

Визначити на період до 

2024 року потреби в 

педагогічних 

працівниках  

Обладнати методичний 

кабінет, забезпечити 

його сучасною науково-

методичною літературою 

та інформаційно-

комп’ютерними 

ресурсами для 

оптимізації умов 

самоосвітньої діяльності 

педагогічних працівників 

школи 

 

Круглий стіл 

«Професійна етика 

вчителя»  

  

 

Ціль 4. Педагогіка партнерства . 

ПРОЄКТ «Демократична школа» 

Пріоритетні напрями для організації освітнього процесу на засадах 

людиноцентризму, взаємодії з місцевою громадою:  
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 забезпечити право на освіту у безпечному та комфортному освітньому 

середовищі; 

 запровадити  педагогіку партнерства між усіма учасниками освітнього 

процесу; 

 підтримувати ініціативи місцевої громади задля сталого розвитку 

закладу.  

Цілі проекту:  

 дотримуватися норм Закону, які закріплені у документах закладу(Статут 

школи, освітня програма, правила поведінки, правила внутрішнього 

розпорядку), забезпечувати повагу до кожної людини ;  

 забезпечити режим доступу до адміністрації для своєчасного 

інформування; 

 запровадження та підтримка педагогіки партнерства; 

 взаємодія з місцевою громадою. 

  

№ 

з/п 

Шляхи реалізації проєкту Термін 

реалізації 

Виконавець 

1. Створити комфортні умови для якісної освіти: 

 педагогіка партнерства між всіма 

учасниками освітнього процесу; 

 діяльність Ради школи; 

 учнівського самоврядування 

2021-2024 директор 

2.  Проводити спільні обговорення 

 Проводити опитування 

2021-2024 директор 

3. Реалізувати проєкт «ШТУК» 2021-2024 Шпить 

Н.П.,Кузик 

М.Й, 

Іванечко 

К.М. 
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4. Реалізувати проєкт «Валіза доброчесності» 2021-2024 Юзич Г.П. 

5. Реалізувати проєкт «Чесність починається з 

тебе» 

2021-2024 Учнівське 

самоврядува

ння 

6. Проводити моніторинги:  

 якість освітньої діяльності; 

 успішні приклади реалізації пропозицій 

учасників освітнього процесу 

2021-2024 директор 

Очікувані результати:  

 розкриття та розвиток здібностей, талантів і можливостей кожної дитини 

на основі партнерства між учителем, учнем і батьками; 

 покращення комунікації між усіма учасниками освітнього процесу; 

 учасники освітнього процесу дотримуватимуться принципів 

доброчесності; 

 активізувати вчительство та учнівське самоврядування до спільної 

діяльності 

 

2021-2022н.р. 2022-2023н.р. 2023-2024н.р. 

Проєкт «ШТУК» - школа 

–територія успіху та 

комфорту. (Правила 

шкільного життя, 

Меморандум співпраці 

учасників освітнього 

процесу, тренінги для 

вчительства та 

батьківства, аби 

розвинути навички 

конструктивної 

взаємодії, влаштувати 

Проєкт «ШТУК» - школа 

–територія успіху та 

комфорту. (Правила 

шкільного життя, 

Меморандум співпраці 

учасників освітнього 

процесу, тренінги для 

вчительства та 

батьківства, аби 

розвинути навички 

конструктивної 

взаємодії, влаштувати 

Проєкт «ШТУК» - школа 

–територія успіху та 

комфорту. (Правила 

шкільного життя, 

Меморандум співпраці 

учасників освітнього 

процесу, тренінги для 

вчительства та 

батьківства, аби 

розвинути навички 

конструктивної 

взаємодії, влаштувати 
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фотовиставку «Паростки 

доброчесності», 

створити куточок для 

відпочинку учнів.  

фотовиставку «Паростки 

доброчесності», 

створити куточок для 

відпочинку учнів.   

фотовиставку «Паростки 

доброчесності», 

створити куточок для 

відпочинку учнів.   

Провести театральну 

виставу «Валіза 

доброчесності» для 

молодших класів. 

  

Відео конкурс «Чесність 

починається з тебе»  

  

Створити простір 

доброчесності «Куточок 

Storytelling» на ІІ поверсі 

та скриньку довіри біля 

кабінету директора  

  

Створити онлайн БАНК 

ідей від батьків та учнів  

  

 

   

 V. Результати впровадження Стратегії.  

Педагоги, як учасники Стратегії розвитку закладу освіти, сприяють опануванню 

здобувачами освіти компетенцій гармонійної особистості, забезпечують 

сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, психологічного, духовного, 

соціального становлення особистості учнів, досягнення ними рівня освіченості, 

який відповідає ступеню навчання та потенційним можливостям здобувачів 

освіти.  

Реалізація Стратегії розвитку закладу освіти на основі сучасних педагогічних 

технологій освіти має:  

• розкрити та розвивати здібності, таланти і можливості кожної дитини на 

основі партнерства між учителем, учнем і батьками;  

• удосконалити мотиваційне середовища дитини; 

• сприяти широкому застосуванню методів викладання, заснованих на співпраці 

(ігри, проекти, соціальні, дослідницькі, експерименти, групові завдання тощо);  

• учні залучатимуться до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та 

успішному опануванню суспільного досвіду.  

• підвищити особисту відповідальність педагога за результати наданих освітніх 
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послуг;  

• підвищити професійну майстерність педагогів шляхом проходження атестації;  

• накопичити особистий педагогічний досвід (створення методичних розробок, 

посібників, медіа блоги тощо);  

• здійснити інформатизацію освітнього процесу;  

• розширити мережу позакласної діяльності здобувачів освіти;  

• залучити здобувачів освіти до участі в управлінні освітніми справами в різних 

видах діяльності;  

• посилити оздоровчу спрямованість освітнього процесу, комплексний підхід до 

гармонійного формування всіх компонентів здоров’я;  

• упровадити інноваційні методи формування життєвої компетентності учнів;  

• поступово збільшувати контингент учнів закладу освіти;  

• отримати стійку тенденцію до зростання рівня навчальних досягнень учнів 

закладу освіти (за результатами внутрішніх та зовнішніх моніторингових 

досліджень).  

• зорієнтувати учасників освітнього процесу на сталий розвиток і партнерські 

стосунки;  

• створити і підтримувати дієві колективні органи управління закладу освіти та 

органи громадського самоврядування.  

• створити функціонуючу модель забезпечення якості освітніх послуг закладу 

освіти.  

• підвищити позитивний імідж та конкурентноспроможність закладу освіти на 

ринку освітніх послуг.  

VІ. Моніторинг і оцінювання якості впровадження Стратегії.  

Моніторинг процесу впровадження Стратегії полягає в збиранні і фіксації даних 

про такі індикатори розвитку закладу освіти:  

- відсоток учнів та кількість класів, які навчаються на достатньому та високому 

рівнях навчальних досягнень;  

- кількість учнів (по класах), рівень навчальних досягнень яких змінився (на 

вищий або на нижчий) за результатами підсумкового (семестрового) 

оцінювання та за результатами внутрішкільного, а також зовнішніх 

моніторингових досліджень;  

- середньостатистичний показник кількості учнів у класі;  

- динаміка сформованості знань здобувачів освіти за результатами ДПА;  

- відсоток учнів, що вступили на навчання в інші навчальні заклади, у т.ч. за 

обраним профілем;  

- відсоток педагогічних працівників – авторів методичних матеріалів;  

- кількість педагогічних працівників, яким підвищена кваліфікація;  

- звіти за результати моніторингових досліджень та підсумки самооцінювання 

якості освітніх послуг.  

- висновки про імідж та конкурентноспроможність закладу освіти на ринку 

освітніх послуг.  
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Систематичний аналіз отриманих даних дозволить встановити проміжні та 

кінцеві результати реалізації цієї Стратегії, своєчасно виявити відхилення від 

очікуваних результатів і провести необхідну корекцію, забезпечити ефективне 

використання ресурсів закладу освіти, мінімізувати ризики та негативні 

наслідки впровадження передбачених у Стратегії заходів.  

Звіт про виконання Стратегії щорічно заслуховувати на загальних зборах 

колективу.  

 

Директор                                                              Галина КОРДЮК 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

     

     

     

     

     

 


