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Назва Зміст Стратегії розвитку 

Підстава для 

розробки 

Стратегії 

Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає 

заклад, вироблення освітньої стратегії з урахуванням якісних 

змін в Україні 

Нормативно-

правова база 

Стратегїї 

 Конституція України; 

 Закон України «Про освіту»; 

 Закон України «Про загальну середню освіту»; 

 Закон України «Про національну програму 

інформатизації»; 

 Закон України «Сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні»; 

 Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські 

організації»; 

 Закон України «Про охорону дитинства»; 

 Закон України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах»; 

 Закон України «Про захист персональних даних»; 

 Указ Президента України від 03.12.2015 р. №678/2015 

«Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з 

інвалідністю»;  

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 

2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 

23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо організації освітнього простору 

Нової української школи». 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. 

№1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних 

категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та 

порядку їх присвоєння»;  

 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. 

№1187 «Про затвердження Ліцензійних умов проводження 

освітньої діяльності закладів освіти»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 

р. №601 «Про затвердження Положення про навчальні 



кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» 

 Наказ від 24.11.2009 № 1061/4128 «Про проведення 

щорічного Всуекраїнського фестивалю-конкурсу "Молодь 

обирає здоров`я»; 

 Наказ від 1.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо 

запобігання насильству над дітьми»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 

р. №521 «Про затвердження Правил безпеки під час 

проведення занять з фізичної культури і спорту в 

загальноосвітніх навчальних закладах»;  

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 

р. №682 «Про удосконалення медичного обслуговування 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів»; 

 Наказ МОН України від 31.10.2011 «Про основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України»; 

 Наказ від 11.06.2012 № 677 «Про затвердження Плану 

заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з 

формування громадянської культури та підвищення рівня 

толерантності у суспільстві»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 

р. №665 «Про затвердження кваліфікаційних характеристик 

професій (посад) педагогічних та науково-педагоігчних 

працівників навчальних закладів»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 

р. №641 «Про затвердження Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо 

реалізації Концепції національно-патріотитчного виховання 

дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо 

національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.12.2015 

р. «1436 «Про затвердження Плану заходів щодо 

забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми 

потребами в загальноосвітньому просторі»;  

 Типове положення про атестацію педагогічних 

працівників (із змінами, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 р. 

№1473, та змінами, затвердженими наказом Міністерства 

освіти і науки України від 08.08.2013 р. №1135); 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 

20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів 

наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів 

(ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп 

подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх 
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навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу 

класів на групи при вивченні окремих предметів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України (6 березня 2002 року за 

№ 229/6517), зі змінами 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 

10.07.2019 р. №955 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 

року №8» (індивідуальна форма навчання) 

 Лист ІМЗО від 22.08.2019 № 22.1/10-2876 "Методичні 

рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах 

загальної середньої та позашкільної освіти у 2019/2020 

навчальному році" 

 Лист ІМЗО від 20.08.2019 №22.1/10-2858 “Щодо 

впровадження Українського правопису в редакції 2019 

року” 

 Лист МОН № 1/9-581 від 17.09.19 року «Про 

застосування державної мови в освітньому процесі» 

 Наказ Мінсоцполітики № 1143 від 10.08.2018 року Пpo 

затвердження професійного стандарту «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти» 

 Наказ МОН України від 13.02.2018 №137«Про 

затвердження Примірного переліку засобів навчання та 

обладнання навчального і загального призначення для 

навчальних кабінетів початкової школи». 

 Наказ МОН №601 від 20 липня 2004 року "Про 

затвердження Положення про навчальні кабінети 

загальноосвітніх навчальних закладів". 

 Наказ МОН від 14 грудня 2012 № 1423 "Про 

затвердження Положення про навчальні кабінети з 

природничо-математичних предметів загальноосвітніх 

навчальних закладів". 

 Наказ МОН від 22.06.2016 №704 "Про затвердження 

Типового переліку засобів навчання та обладнання 

навчального і загального призначення для кабінетів 

природничо-математичних предметів загальноосвітніх 

навчальних закладів" 

- Наказ МОН № 641 від 16 червня 2015 року «Про 

затвердження Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді та методичних рекомендацій щодо національно-

патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних 

закладах»; 

- Наказ МОНвід 07 вересня 2000 № 439 «Про затвердження 



Рекомендацій щодо порядку використання державної 

символіки в навчальних закладах України». 

- Лист МОН № 1/9-414 від 27.06.19 року Деякі питання 

щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього 

середовища, формування в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок 

- Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 "Про затвердження 

Положення про психологічну службу у системі освіти 

України" 

- Наказ МОН № 609 від 08.06.2018 року Пpo затвердження 

Примірного положення про команду психолого-

педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами в закладі загальної середньої та дошкільної 

освіти 

- Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 "Методичні 

рекомендації щодо запобігання та протидії насильству" 

Мета  

Стратегії 

- створення умов для забезпечення в школі доступної та 

якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, 

запитів особистості й потреб держави; 

- забезпечення ефективного управління розвитком 

закладу загальної середньої освіти 

Завдання 

Стратегії 

Створення механізмів державно-громадського регулювання 

якості освіти в школі шляхом: 

- чіткої координації діяльності засновника закладу 

загальної середньої освіти, органів управління освітою 

закладу та громади; 

- запровадження освітніх інновацій, інформаційних 

педагогічних технологій. 

- постійного підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів; 

- створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та 

розвитку творчості дітей і молоді. 

- підтримка дітей і молоді з особливими потребами. 

- приведення матеріально-технічного стану школи у 

відповідність із потребами сучасної освіти 

Термін 

реалізації 

Стратегії 

2020—2022 рр. 



Етапи 

реалізації 

Стратегії 

Організаційно-проєктувапьний етап (вересень 2019 р.): 

розробка Стратегії розвитку ЗОШ І-ІІІ ст. № 4; визначення 

основних шляхів реалізації, заходів і механізмів розвитку 

(інноваційних проєктів); виявлення ресурсів (людських, 

матеріально-технічних, фінансових) реалізації Стратегії. 

Аналітико-практичний етап (січень2020 р. — жовтень 

2022р.): практична реалізація інноваційних проєктів 

стратегії; організація моніторингового спостереження за 

результатами; координація дій. 

Завершальний етап (листопад — грудень 2022 р.): аналіз 

результатів моніторингу Стратегії розвитку ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 

на 2020—2022 рр.; поширення позитивного досвіду; визна-

чення перспектив подальшої роботи 

Ресурсне забез-

печення 

Стратегії 

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових 

фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних 

проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення 

ефективності використання бюджетних та позабюджетних 

коштів; прозорість використання фінансів у ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 

Очікувані 

результати 

- забезпечення якості освіти 

- зростання творчої активності педагогів, поширення 

інноваційних педагогічних технологій 

- забезпечення позитивного іміджу закладу в місті 

Контроль, 

корекція та  

оцінювання 

Стратегії 

Системний моніторинг реалізації Стратегії та її фінансуван-

ня; участь батьків і громадськості в незалежному оцінюванні 

якості освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступ 

 
Підготовка Стратегії розвитку ЗОШ І—III ст. № 4 на 2020 – 2022 рр. 

зумовлена розбудовою системи освіти міста, якісним оновленням її змісту, який 

полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими 

стандартами, потребами сучасного життя, запитами жителів міста щодо якісної 

та доступної освіти. 

Удосконалення освітнього процесу на основі нових педагогічних 

технологій та інновацій передбачає досягнення таких освітніх результатів, які б 

відповідали цілям розвитку особистості школярів ЗОШ І—III ст. № 4 і 

сучасним соціальним вимогам. Ідеться про створення такого середовища в 

школі, яке б плекало творчу особистість, створювало умови для повноцінного 

інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, 

вироблення сучасної моделі випускника школи, спроможного реалізувати 

власний позитивний потенціал. 

Стратегія визначає основні шляхи розвитку школи. Вона скеровує 

педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх 

потреб творчої молоді, створення розвивального середовища, у якому б 

реалізувалася модель випускника. 

Програма розвитку школи спрямована в площину цінностей 

особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, 

зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, 

змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й 

оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників 

освітнього процесу. 

Стратегія є комплексом методичних, матеріально-технічних та 

управлінських проєктів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально 

враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів 

школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стратегія розвитку ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 

на 2020—2022 рр. 

 

І. Загальні положення 

 
ЗОШ І-ІІІ ст. №4 - це сучасний заклад освіти, який задовольняє 

пізнавальні інтереси дитини, плекає творчу особистість, створює умови для 

повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку 

дитини, примноження культури й духовності в усій різноманітності 

національних та світових зразків, тобто школа самореалізації особистості, 

школа життєтворчості. 

Місія закладу 

Кожній дитині – гідні й необхідні умови розвитку та реалізації свого 

потенціалу для власного і суспільного блага. 

Бренд-імідж 

Заклад освіти бере на себе місію створення специфічного духовно-

інтелектуального світу, нового оптимального освітнього середовища, де панує 

атмосфера взаєморозуміння, взаємодопомоги та взаємотворчості однодумців — 

педагогів, учнів і батьків. 

 

IІ. Принципи функціонування ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 

 
Діяльність школи базується на принципах гуманізму, демократизму, 

незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань, 

взаємозв'язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, 

органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною 

історією і культурою, науковості, розвивального характеру навчання та його 

індивідуалізації. 

Демократизація. Передбачає автономію (самостійність) школи у 

вирішенні основних питань змісту її діяльності, розвитку різноманітних форм 

співпраці й партнерства, установлення довір'я між учасниками педагогічної 

діяльності. 

Науковість. Передбачає наукове обгрунтування форм, методів і змісту 

навчання, здійснення завдань з урахуванням результатів наукових досліджень у 

педагогіці, психології та інших науках. 

Гуманізація. Визначають завдання збереження й відновлення екології 

людини: її тілесного й духовного здоров'я, сенсу життя, особистої свободи, 

моральності, щастя, усебічного розвитку, прояву здібностей, обдарувань, 

талантів. 

Культуровідповідність. Забезпечує збереження, передачу, відновлення й 

розвиток української національної культури та культури народів світу засобами 

освіти; орієнтує освіту на виховання людини культури шляхом інтеграції освіти 

в культуру й, навпаки, культури - в освіту. 

Соціалізація. Полягає в забезпеченні оптимальних умов для засвоєння й 

відтворення індивідом соціального досвіду, що свідчить про нормальне, 

безболісне входження людини в життя суспільства; закладення в освіту 



механізмів адаптації, життєтворчості, рефлексії, виживання, збереження 

індивідуальності кожної дитини. 

Неперервність, наступність, інклюзивність та інтеграція. 

Забезпечують єдність усіх ланок освіта (від дошкільної до вищої), взаємодію 

школи з іншими закладами освіти й організаціями на основі співдружності, 

спрямованої на поглиблення, профільність, конкретизацію освітнього процесу, 

його наступність і цілісність; набуття освіти впродовж усього життя за умови 

інтеграції та поглиблення набутих раніше знань; врахування усієї 

різноманітності індивідуальних особливостей учнів та забезпечення необхідних 

для них умов. 

Варіативність. Передбачає широкий вибір форм і засобів освіти й 

виховання як у навчальний, так і позанавчальний час для задоволення духовних 

запитів дитиня, її пізнавальних та інтелектуальних можливостей, інтересів; 

розвиток факультативних курсів, гуртків, секцій, клубів, студій. 

Індивідуалізація. Забезпечує розвиток здібностей особистості до 

самопізнання, саморегуляції, самоконтролю, самоорганізації. 

Природовідповідність. Полягає в забезпеченні фізичного розвитку 

дитини, збереженні її здоров'я; особлива увага звертається на розвиток 

природних потреб, здібностей, виховання її екологічної свідомості. 

Гармонізація родинної й шкільної освіти. Передбачає створення умов, 

за яких батьки виступають як перші вчителі й партнери; тісна співпраця з 

батьками для досягнення спільних цілей розвитку кожної дитини. 

 

ІІI. Основні шляхи реалізації Стратегії 
 

Нормативне забезпечення 

Директивні та нормативні акти, що забезпечують умови діяльності 

школи, визначений обсяг навчального матеріалу; кількість теоретичних, 

практичних і самостійних занять залежно від форм навчання; критерії 

оцінювання навчальних досягнень учнів; норми матеріально-технічного й 

фінансового забезпечення, норми фізичного та психологічного навантаження 

учасників освітнього процесу. 

 

Науково-методичне забезпечення 

Розробка теоретико-методологічних аспектів освіти в школі, застосування 

спеціальних психолого-педагогічних технологій; упровадження нових форм 

організації та управління освітнім процесом. 

Розробка науково-методичного забезпечення підготовки педагогічних 

працівників. 

Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу, розробка 

різнорівневих, диференційованих та варіативних програм, навчально-

методичних посібників, підручників для вчителя та учня. 

Створення банку даних наукових розробок, сучасних технологій, 

діагностичних досліджень. 

Дослідно-експериментальна робота, педагогічне проектування й 

моделювання. 



Співпраця школи з науковими установами, навчальними закладами 

різних рівнів акредитації, державними та громадськими організаціями. 

Розробка програмно-методичного забезпечення підготовки батьків. 

Висвітлення проблем та напрацювань у науково-методичних виданнях, 

засобах масової інформації. 

 

Кадрове забезпечення 

Формування якісно нового типу педагога, у якому поєднуються високий 

професіоналізм, інтелігентність, соціальна зрілість і творче начало. 

Створення умов для перепідготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів. 

Розробка нормативно-правової бази, яка підвищить статус та соціальну 

захищеність педагога. 

Створення системи стимулів щодо ефективної професійної діяльності, 

підвищення педагогічної майстерності й творчої активності. 

 

Медичне забезпечення 

Неперервний медичний контроль, психолого-педагогічні спостереження 

за станом здоров'я, психічного та фізичного розвитку учнів, учителів. 

Розподіл дітей за результатами медичного обстеження на групи для 

занять із фізичної культури. 

Санітарно-гігієнічне виховання, просвітницька робота з учнями, 

батьками, учителями щодо здорового способу життя, попередження 

захворювань школярів та професійних захворювань педагогів. 

 

Матеріально-технічне забезпечення 

Наявність сучасної матеріально-технічної бази: необхідних приміщень 

(класних кімнат, кабінетів, майстерень, лабораторій, спортивних залів тощо); 

додаткового технічного й матеріального оснащення робочих місць учителів та 

учнів; достатньої кількості дидактичних засобів навчання, обладнання, 

технічних засобів; комп'ютерної, копіювальної оргтехніки; бібліотечного 

фонду. 

Відповідність матеріально-технічної бази нормам охорони праці та 

гігієни. 

 

Фінансове забезпечення 

Гарантоване нормативне фінансове забезпечення за рахунок державного 

й місцевого бюджетів. 

Додатковими джерелами фінансового забезпечення можуть бути: 

добровільні внески державних і приватних підприємств, фірм, акціонерних 

компаній, громадських організацій, вітчизняних та зарубіжних благодійних 

фондів, фізичних осіб; кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг. 

 

 

 

 



ІV. SWOT-аналіз 

 

Сильні сторони навчального закладу 
1. Стабільний, фаховий, творчий, згуртований педагогічний колектив 

закладу. 

2. Авторитетність та компетентність адміністрації школи. 

3. Прозора структура управління закладом. 

4. Зручне розташування школи. 

5. Визнаний авторитет серед мешканців міста. 

6. Постійна участь у різноманітних освітянських проєктах. 

7. Комфортні умови для праці та навчання, сприятливе освітнє середовище. 

8. Здорове харчування за системою Клопотенка. 

9. Створення умов для професійного зростання педагогів. 

10. Використання інноваційних технологій. 

11. Небайдужа батьківська громада. 

12. Якісний склад учнівського колективу. 

 

Можливості для розвитку закладу 
1. Забезпечення якості надання освітніх послуг (розвиток потенціалу 

кожного учня, успішне проходження ДПА та ЗНО тощо) 

2. Залучення спонсорів та благодійників для реалізації шкільних проєктів. 

3. Забезпечення постійного професійного зростання педагогічних 

працівників. 

4. Використання здоров’язберігаючих технологій. 

5. Зацікавленість місцевого самоврядування у розвитку закладу. 

6. Створення якісного інклюзивного простору. 

7. Моральне та матеріальне заохочення учасників освітнього процесу 

 

Слабкі сторони навчального закладу 
1. Неповна відповідність матеріально-технічного забезпечення закладу 

сучасним вимогам. 

2. Невідповідність оснащення та недостатнє використання ресурсів 

шкільної бібліотеки. 

3. Відсутність реального юридичного захисту вчителя. 

4. Врахування думки кожного учасника освітнього процесу. 

5. Роз’яснювальна робота серед батьків щодо освітніх вимог до учнів. 

6. Велике навантаження усіх учасників освітнього процесу.  
7. Відсутність охорони закладу (враховуючи розташування).  
8. Недостатній рівень популяризації досягнень закладу. 

 

Загрози 
1. Емоційне вигорання вчителя, погіршення продуктивності педагогічної 

діяльності. 

2. Недостатня вмотивованість учасників освітнього процесу. 

3. Падіння рейтингу школи. 



 

 

 

Структура закладу  

(станом на 05.09.2019 р.) 
 Кількість класів Кількість учнів 

Початкова школа 14  

Базова школа 15  

Старша школа 3  

 

 

 

 

 

Розвиток мережі 
2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. 

Початкова школа Початкова школа Початкова школа 

К-сть 

класів 

14 К-сть 

класів 

14 К-сть 

класів 

14 

К-сть учнів  К-сть учнів  К-сть учнів  

Базова школа Базова школа Базова школа 

К-сть 

класів 

15 К-сть 

класів 

15 К-сть 

класів 

15 

К-сть учнів  К-сть учнів  К-сть учнів  

Старша школа Старша школа Старша школа 

К-сть 

класів 

3 К-сть 

класів 

3 К-сть 

класів 

4 

К-сть учнів  К-сть учнів  К-сть учнів  

 

 

 

 

 

 

Структурно-управлінська модель закладу 

 

 

Модель методичної роботи 

 

 

Учнівське самоврядування 

 



 

Виховна робота 

 

 

Модель випускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт «Творча дитина» 
Мета проєкту: створення системи організаційних та практичних заходів 

підтримки та розвитку творчого потенціалу учнів школи.. 

Завдання:  

- виявляти, підтримувати та розвивати творчий потенціал учнів школи; 

- підвищити рівень психолого – педагогічного супроводу учнів у процесі 

реалізації їхнього творчого потенціалу; 

- співпрацювати з іншими закладами освіти, громадськими організаціями з 

метою розвитку творчого потенціалу учнів; 

- забезпечити необхідні дидактичні та технічні ресурси для створення 

сучасного освітнього простору. 

Очікувані результати: 

- навчити дітей жити у швидкозмінному світі, спонукати їх виступати в 

ролі «носіїв змін»; 

- створити систему морального та матеріального заохочення до творчої 

діяльності; 

- орієнтування дитини на успіх у житті. 

 



№ Шляхи реалізації Термін реалізації Фінансування 

2020 2021 2022 

1. Виявлення здібностей, 

інтересів учнів 

(проведення комплексних 

психолого-діагностичних 

досліджень особистісних 

рис учнів) 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Науково-методична 

підготовка педагогічних 

кадрів з питань 

застосування ефективних 

методів і засобів з 

розвитку творчого 

потенціалу учнів 

Залучення учнів до участі 

в олімпіадах, конкурсах, 

турнірах з різних 

напрямків 

Моральне та матеріальне 

заохочення учнів за 

особливі досягнення 

2. Створення лабораторії 

робототехніки та 

проєктних технологій 

- навчання 

педагогічних 

працівників 

- реалізація STRЕAM 

– проектів 

- обладнання 

лабораторії  

 

 

 
  
 

  
 

  

 

 

 
  
 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
 

 

 
 

  

3. Участь у 

Всеукраїнському 

експерименті 

«Використання 

електронних 

підручників» 

- організаційно-

методичний 

супровід 

педагогічних 

працівників 

- забезпечення 

педагогічних 

працівників 

 

 
 

 

 
 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

  

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



електронними 

засобами (планшет) 

4. Обладнання кабінетів 

засобами для проведення 

віртуальних дослідів: 

- кабінет хімії 

(інтерактивна 

панель та проектор) 

- кабінет фізики 

(інтерактивна 

панель та проектор) 

- інтерактивне 

обладнання Cam-

touch 

  
 

 

  
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

  
 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проєкт «Педагог ХХІ ст.» 
Мета проєкту: створення середовища цілеспрямованого саморозвитку 

творчого, активного педагога 

Завдання: 

 сприяти оптимізації кадрового забезпечення школи; 

 забезпечити сприятливі та комфортні умови педагогічної діяльності; 

 сприяти підвищенню компетентності педагогічних працівників 

Очікувані результати: 

 створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих 

спеціалістів; 

 підвищення професійного рівня педагогічних працівників; 

 підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження 

високого соціального статусу вчителя; 

 поліпшення соціально-економічного становища вчителів, морального і 

матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності. 

 

№ Шляхи реалізації Термін реалізації Фінансування 

2020 2021 2022 

1. Атестація педагогічних 

працівників (виявлення 

кращих практик, 

об’єктивне оцінювання 

рівня педагогічної 

діяльності вчителів школи) 

       

2. Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

(набуття та удосконалення 

професійних 

компетентностей, 

поширення інноваційних 

ідей) 

       

3. Організація і проведення 

методичних заходів: 

- вивчення потреб 

педагогічних 

працівників, 

планування 

відповідних заходів; 

- облаштування 

методично-

ресурсного центру 

(придбання 

комп’ютерної 

техніки, 

інтерактивного 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



обладнання та 

меблів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проєкт «Нова українська школа в дії» 

Мета проєкту: Реалізація оновленого змісту освіти відповідно до Закону 

України «Про освіту», нового Держстандарту та Концепції НУШ 

 

Завдання: 
- забезпечити чітке розуміння аспектів сучасної української школи, здатної 

підтримувати учнів у їх прагненні ставати новаторами, використовувати 

набуті знання та креативний підхід щодо нових винаходів на користь 

суспільства 

- створити сприятливого середовища для навчання, самовираження  і 

самореалізації учнів та умов для різнобічного розвитку особистості: 

інтелектуального, соціального, морального і фізичного; індивідуалізації 

та диференціації навчання.   

 

Очікувані результати: 
- забезпечити оптимальні, стабільні умови для освітнього процесу в школі 

І-ІІ ступеня 

- покращити матеріально-технічну базу школи в класах НУШ 

- створити умови для якісного переходу до другого етапу впровадження 

НУШ 

- підвищити кваліфікаційний рівень вчителів, їх якісну підготовку до 

роботи в умовах НУШ 

 

№ Шляхи реалізації Термін реалізації Фінансування 

2020 2021 2022 
1. Створення нового освітнього 

простору для 3-5-х класів з 

метою продовження  

упровадження нового 

Державного 

стандарту початкової та 

базової загальної середньої 

освіти, середовища для 

різнобічного розвитку, 

виховання й соціалізації 

особистості, яка 

відповідатиме вимогам 

часу.(Технічна реконструкція 

навчальних 

приміщень, створення умов 

доступності  для вчителів 

використовувати інноваційні 

технології) 

        

2. Систематична робота з 

вчителями щодо якісної 
       



підготовки 

до роботи в умовах НУШ 

3. Забезпечити реалізацію 

оновлених цілей і змісту освіти 

на основі компетентнісного 

підходу та особистісної 

орієнтації відповідно 

до Закону « Про освіту», 

нового Держстандарту та 

Концепції НУШ 

       

4. Сприяння участі вчителів усіх 

категорій у тренінгах з питань 

упровадження Державного 

стандарту початкової та 

базової загальної середньої 

освіти, інтеграції навчальних 

предметів, компетентнісного 

навчання 

       

5. Облаштування методично-

ресурсного центру НУШ 

(придбання комп’ютерної 

техніки, інтерактивного 

обладнання) 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проєкт «Комфортне та безпечне освітнє середовище» 
Мета проєкту: забезпечення фізичного простору закладу необхідними для 

здійснення ефективної освітньої діяльності засобами, обладнанням та 

матеріалами; створення безпечного та комфортного середовища 

 

Завдання: 

- створити освітній простір для забезпечення безпеки життєдіяльності; 

- створити умови для якісного та повноцінного харчування; 

- забезпечити належне медичне обслуговування; 

- обладнати навчальний простір відповідними засобами для повної 

реалізації Державних освітніх стандартів 

Очікувані результати: 

- забезпечення відповідності із сучасними санітарно-гігієнічними та 

інженерно-технічними вимогами безпечних і комфортних умов 

життєдіяльності учнів та вчителів у закладі; 

- оновлення матеріально-технічної бази закладу освіти для повної якісної 

реалізації Державних освітніх стандартів. 

 

№ Шляхи реалізації Термін реалізації Фінансування 

2020 2021 2022 
1. Модернізація кабінету 

інформатики №1 (придбання 

них комп’ютерів, меблів, 

ремонт приміщення) 

      

2/ Встановлення плитки на 

підлогу коридорів 

       

3. Ремонт навчальних приміщень 

(шпаклювання стін, монтаж 

стелі, придбання меблів) 

        

4. Придбання навчального 

обладнання з предмета «Захист 

Вітчизни» 

      

5. Створення та облаштування 

кабінету робототехніки та 

проєктної діяльності 

      

6. Облаштування медичного 

кабінету (придбання меблів) 

      

7. Облаштування пандусів       

8. Створення та облаштування 

інформаційно-ресурсного 

центру та медіатеки 

      

9. Ремонт коридорів        

10. Капітальний ремонт великої 

спортивної зали 

      

11. Асфальтування подвір’я       



12. Ландшафтний дизайн території 

закладу 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проєкт «Створення інклюзивного освітнього простору» 

Мета проєкту: створення умов для особистісного розвитку дітей із 

особливими потребами, формування освітньо - розвивального середовища для 

них шляхом забезпечення психолого-педагогічного, медико-соціального 
супроводу. 

Завдання: 

Очікувані результати: 

1. Створення безпечного, комфортного середовища для всіх учасників 

освітнього процесу 

2. Розвиток толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами 

з боку однолітків, педагогів, батьків, громадськості. 

3. Забезпечення повноцінної соціально-психологічної адаптації та 

самоактуалізації дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчального 

закладу. 

 

№ 
Шляхи реалізації 

проєкту 

Термін виконання Фінансування  

2020 2021 2022  

1 Забезпечити 

інклюзивне освітнє 

середовище для дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

       

2 Створення ресурсної 

кімнати 
    

  

3 Надання 

консультаційних послуг 

батькам дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

      

 

4 Запровадити систему 

відслідковування та 

своєчасного реагування 

з метою раннього 

виявлення й надання 

      

 



потрібної підтримки 

дітям з порушеннями 

розвитку 

5 Проводити різноманітні 

сучасні ефективні 

форми навчально-

методичної роботи з 

педагогами щодо 

впровадження 

інклюзивного навчання 

      

 

 

 


