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освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції Нової української
закладу,  Положення  про  внутрішню систему забезпечення  якості  освіти  у
закладі загальної середньої освіти. 

 Стратегія  враховує потреби сучасного українського суспільства, умови
його інтеграції в європейське і світове співтовариство, соціальне замовлення
в період оновлення змісту освіти . 

    Місія  закладу  освіти: створення  освітнього  середовища,  що
дозволить  забезпечити  становлення   особистості,  яка  володіє
компетентностями, що затребувані в кожній сфері життєдіяльності людини,
яка  готова  навчатися  протягом  усього  життя,  вибирати  й  оновлювати
професійний шлях самостійно, здатна впливати на свою особистісну освітню
траєкторію. 

   Стратегічна  мета: розвиток  та  формування  в  здобувачів  освіти
ключових  компетентностей,  необхідних  для  успішної  життєдіяльності
конкуретноспроможної  і  самодостатньої  особистості,  становлення
випускника  закладу,  спроможного  реалізувати  власний  позитивний
потенціал.

    Мета   розвитку закладу освіти – визначити перспективи розвитку
закладу   як  закладу,  що  надає  якісну  сучасну  освіту  шляхом   творчого
навчання  відповідно  до  суспільних  потреб,  зумовлених  розвитком
української держави.

      Основні  завдання розвитку:
1. Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти,

орієнтованого  на  індивідуальний  всебічний  розвиток  особистості,  як
найвищої цінності.

2. Забезпечення якості надання освітних послуг: початкова освіта, базова
середня освіта, повна середня освіта.

3.  Надання  освітніх  послуг  через  різні  форми  здобуття  освіти  згідно
чинного  законодавства:  очна,  дистанційна,  сімейна,  екстернатна,
педагогічний патронаж.

4. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання
і навчання дітей через відновлення змісту освіти та впровадження провідних
освітніх технологій на всіх ступенях навчання.

4.    Демократизація освітнього процесу.
5. Гуманістична  направленість  педагогічного  процесу,  повага  до

особистості учнів.
6. Виховання позитивної мотивації навчальної діяльності, готовності до

практичного застосування знань, вмінь.
7. Виховання особистості через залучення до активної діяльності в класі,

школі, громаді, державі.
8. Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів

педагогічної діяльності.

2



9. Створення  безпечного  освітнього  середовища  для  надання  освітніх
послуг дітям  з особливими освітніми потребами (інклюзивне, індивідуальне
навчання).

10.  Розвиток  в  учнів  пізнавальних  інтересів  і  здібностей,  потреби
глибокого і  творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття
знань,  прагнення  постійно  знайомитися  з  новими  досягненнями  науки  і
техніки.

11. Прищеплення  учням шанобливого ставлення до культури, звичаїв,
традицій усіх народів, що населяють Україну.

12. Виховання  учнів  на  основі  загальнолюдських  гуманістичних
цінностей: ідеалів добра, правди, свободи, любові, дружби, справедливості,
совісті, людської гідності.

13. Виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної
самосвідомості, любові до рідної землі  і свого народу.

14. Забезпечення  прозорості   та  інформаційної  відкритості  з  приводу
роботи закладу на власному веб-сайті.

15. Збереження та зміцнення  здоров’я учасників освітнього процесу.
Основні напрями розвитку: 
інформатизація та комп'ютеризація освітнього процесу;
психологізація освітнього процесу; 
особистісно-орієнтований підхід; 
оновлення  процесу  навчання  на  основі  інноваційних  освітніх

технологій; 
переорієнтація  освітнього  процесу  на  принципах  педагогіки

партнерства. 
Основні принципи діяльності: 

1. Принцип  єдності  і  диференційованості у  змісті  освіти,
який містить у собі такі основні рівні:

  рівень  загальнолюдських  цінностей,  що  відповідають
освітнім стандартам і нормам світової культури;  

  рівень державний – ядро змісту освіти, єдине для всіх шкіл
України;

   рівень національно-соціальній, що враховує особливості,
властиві національному і соціальному розвитку України;  

  рівень  загальношкільний,  що  спрямований  профілю,
спеціалізації,  типу,  традицій,  що  передбачає  насичення  освіти
природничо  –  математичним  (фізика,  біологія,  хімія,  математика)  і
філологічним  змістом  (українська і англійська мови);  

  рівень індивідуальний, що враховує можливості і бажання
учня і вчителя. 
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2. Принцип  гуманізації  змісту  освіти.  Спираючись  на
уявлення  про  гуманістичну  спрямованість  діяльності  людини,  освіта
доповнюється  і  розширюється  філософією  про  сенс  життя  і
призначення  людини,  про  поняття  духовності,  про  загальнолюдські
цінності. 

3.  Принцип  розвиваючого  характеру  навчання.  Він
передбачає  саморозвиток  особистості  і  вимагає  пріоритетності  в
процесі навчання мотиваційних аспектів освіти. 

4.  Принцип  психологопедагогічної  підтримки,
співробітництва та співтворчості між учителем і учнем.  Ставлення до
дитини  як  до  суб’єкта  власного  саморозвитку,  прямованість на
самоствердження його індивідуальності. 

5. Індивідуалізація  та  диференціація  навчання.  Цей
принцип  реалізується  у  творчому  розвитку  кожного  учня  з
урахуванням  різниці  в  інтелектуальній,  емоційно-вольовій  та
дієвопрактичній сферах. 

6. Принцип  інтеграції  освітнього  процесу –  передбачає
досягнення  кожним  учнем  найвищого  рівня  знань,  умінь,  навичок  і
розвитку творчих здібностей. 

7. Принцип  відкритості  і  динамічності  освіти,  що
передбачає її постійний розвиток і саморегуляцію.

Стратегія розвитку зумовлена якісним оновленням змісту освіти, який
полягає  в  необхідності  привести  її  у  відповідність  із  європейськими
стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної
та  доступної  освіти.  З  тим  нагальною  залишається  здатність  особистості
формувати  міжособистісні  стосунки,  вступати  в  комунікацію,  володіти
різними соціальними ролями.

Структура організації освітнього процесу на трьох ступенях
навчання 

Створити заклад, у якому буде приємно навчатись, і який буде давати
здобувачам освіти не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у житті. У
проєктуванні  і  реалізації  стратегічних  напрямків  розвитку  за  ступенями
освіти ми йдемо в першу чергу «від здобувача освіти», тобто декларування та
втілювання на практиці ідеї, які відображають відношення школярів до своєї
особистої участі в освітньому процесі. Метою будь-якої освітньої системи є
створення умов, які забезпечують досягнення здобувачем освіти відповідного
рівня. Ми розуміємо це не тільки як оволодіння відповідними знаннями та
вміннями, а і як формування стійких особистісних якостей здобувачів освіти,
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необхідних їм  в  освітньому процесі  та  після випуску  зі  закладу  протягом
усього життя.

Початкова  освіта - 4 роки
(1-2 класи – 1 цикл, 3-4 класи – 2 цикл).

Початкова освіта поряд із традиційними цілями освітнього процесу на
цьому  ступені  навчання  -  формування  базових  знань,  умінь  та  навичок  -
проголошує  ціль  розвитку  пізнавальної  мотивації  учня  та  розвитку  його
комунікативних  компетенцій,  тобто  навичок  культури  спілкування  та
самопізнання.  Призначення  початкової  освіти полягатиме  у  становленні
життєвих  навичок  особистості  учня.  Стратегічним  напрямком  розвитку
початкового ступеня освіти є створення таких умов, за якими в кожного учня
формується установка, яку можна сформулювати в словах «Я хочу навчатися
в школі». 

Основне завдання початкової  освіти - створення умов, які допоможуть
дитині, яка починає свій освітній шлях, повірити в те, що навчання може і
повинно бути для нього успішним, цікавим та привабливим. 

Основні шляхи розвитку  закладу  направлені на  реалізацію  Концепції
Нової української закладу, складовими якої є: 

1.  Новий  зміст освіти, заснований  на  формуванні  компетентностей,
необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. 

2. Педагогіка, що грунтується на партнерстві між учнем, учителем і
батьками. 

3.  Умотивований педагогічний працівник, який має свободу творчості
й розвивається професійно. 

4.  Орієнтація  на  потреби  здобувача  освіти в  освітньому  процесі,
дитиноцентризм. 

5. Наскрізний процес виховання, який формує цінності. 
6.  Нова структура  закладу, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і

набути компетентності для життя. 
7.  Децентралізація  та  ефективне  управління,  що  надасть  школі

реальну автономію. 
8.  Справедливий розподіл публічних коштів,  який забезпечує  рівний

доступ усіх дітей до якісної освіти. 
9. Сучасне освітнє середовище. 

Базова середня освіта – 5 років
(5-6 класи – 1 цикл, 7-9 класи – 2 цикл)

Стратегічним  напрямком  розвитку  середнього  ступеня  освіти  є
створення сучасного освітнього середовища,  таких психолого-педагогічних
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умов,  при  яких  у  кожного  учня  формується  установка,  яку  можна
сформулювати в словах «Мені цікаво вчитися» і  розвивається відповідний
комплекс навчальних умінь та навичок та розвивається відповідна система
цінностей і мотивів участі в щоденному шкільному житті. Продовжуючи цілі
початкової освіти, основним завданням базової середньої освіти є створення
таких  умов,  які  дозволять  допомогти  здобувачу  освіти  засвоїти
інструментарій  технології  критичного  мислення,  при  цьому  зберегти
загальну емоційно-позитивну орієнтацію на навчання. Крім того, реалізація
даного стратегічного напрямку буде сприяти створенню у здобувачів освіти
комплексної мотивації, тобто мотивації з основою не тільки на традиційних
мотивах  обов'язку,  але  й  мотивах  корисності  (прагматичні)  та  мотивів
задоволення (отримання радісних відчуттів та можливості  самореалізації  в
процесі освітньої діяльності). 

У  подальшому  на  старшому  ступені  навчання,  отримані  учнями  5-7
класів  навички  ефективної  навчальної  діяльності  дозволять  їм  успішно
засвоювати зміст будь-якого профілю навчання та усвідомлено проєктувати
свої майбутні професійні та освітні орієнтири. Метою цього етапу є рання
спеціалізація  за  обраним  напрямком  навчання  та  створення  курсів
допрофільної підготовки. 

Головним  напрямком  роботи  зі  здобувачами  освіти стає  формування
первинної  профільної  орієнтації,  удосконалення  навичок  самостійної
інтелектуальної  діяльності,  початок  становлення  світоглядної  позиції
особистості. На рівні 8 - 9 класів здобувачі освіти на базі циклу предметів
мають можливість формувати свою індивідуальну освітню стратегію. 

Призначення  основної  закладу -  розвиток функціональної  грамотності
здобувача  освіти,  функціональних  компетенцій,  створення  умов  успішної
життєдіяльності  в  суспільстві,  упровадження  системи  допрофільної
підготовки до мультипрофільного навчання.

Повна середня освіта – 3 роки
(10 клас – 1 цикл, 11-12 класи – 2 цикл)

Метою  педагогічного  процесу  на  даному  етапі  є  завершення  базової
середньої  освіти  на  базі  профільного  навчання  з  наданням  можливості
побудови індивідуальної освітньої та професійної стратегії здобувача освіти
на  основі  його  ціннісної  позиції.  Стратегічним напрямком  розвитку  є
створення  таких  психолого-педагогічних  умов,  при  яких  у  кожного  учня
створюється установка: «Я навчаюся для свого успішного майбутнього». 

Старшокласники  займатимуться  дослідницькою  діяльністю,
оволодіватимуть  навичками  захисту  проєктів,  основами  самопрезентації,
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братимуть  участь  у  роботі  МАН,  Всеукраїнській  предметній  олімпіаді, у
Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості та ін. Таким чином, основним
напрямком  розвитку  закладу  освіти  стане  реалізація  компетентнісного
підходу  в  освітній  взаємодії.  Це  така  практика,  при  якій  відбувається
засвоєння  кожним  здобувачем  освіти  комплексу  знань,  умінь  та  навичок,
який дозволяє розв'язувати життєво значущі завдання як у процесі навчання,
так і в подальшому житті.

Концепція  скеровує  педагогів  до  реалізації  ціннісних  пріоритетів
особистості,  задоволення освітніх потреб молоді,  створення розвивального
середовища,  в  якому  б  реалізувалася  сучасна  модель  випускника,
особистості.  Щоб знайти своє місце в житті,  ефективно освоїти життєві та
соціальні ролі, випускник має володіти певними якостями, вміннями: 

• бути гнучким, мобільним, конкурентноздатним, уміти інтегруватись у
динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці; 

• критично мислити; 
•  використовувати  знання  як  інструмент  для  розв'язання  життєвих

проблем; 
• генерувати нові ідеї, ухвалювати нестандартні рішення й нести за них

відповідальність; 
• володіти комунікативною культурою, уміти працювати в команді; 
• уміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій; 

• цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в
професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави; 

•  уміти здобувати,  аналізувати  інформацію,  отриману з  різних  джерел,
застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення; 

•  бережливо  ставитися  до  свого  здоров'я  та  здоров'я  інших  як  до
найвищої цінності; 

• бути здатним до вибору численних альтернатив, які пропонує сучасне
життя. 

Матеріально-технічне забезпечення умов реалізації стратегії розвитку

    Удосконалення освітнього процесу знаходиться в прямій залежності
від рівня розвитку матеріально-технічної  бази закладу,  від її  відповідності
вимогам науково-технічного прогресу.

Розвиток матеріальної бази закладу передбачає:
 проведення  косметичного  ремонту  навчальних  кабінетів,  приміщень

закладу;
 придбання нових меблів;
 капітальний ремонт спортивної зали і харчоблоку;
 поновлення та придбання фізкультурного обладнання;
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 обладнання  навчальних  кабінетів  відповідно  до  Положення  про
навчальний кабінет;

 укомплектування  лаборантських  кабінетів фізики, хімії, біології;
 укомплектування  книжкового  фонду  шкільної  бібліотеки  науково-

популярною,  довідковою  та  художньою  літературою,  установлення
комп’ютерів в читальній залі;

 створення умов для широкого впровадження комп’ютерних технологій
у освітній  процес;

 впровадження комп’ютерних технологій в інформаційно-управлінську
діяльність закладу;

 оснащення кабінетів  ліцензійним базовим програмним забезпеченням
з кожного предмету

 оновлення системи теплозабезпечення приміщення закладу;
 створення  умов  для  безпечного  перебування  дітей  на  шкільному

подвір’ї  (естетична  огорожа  подвір’я,  створення  навчальних зон  для
проведення  уроків,  укладення  плитки  на  ігрових  майданчиках  перед
приміщеннями закладу і доріжках між ними);

 установлення пожежної сигналізації.
Концепція  скеровує  педагогів  до  реалізації  ціннісних  пріоритетів

особистості,  задоволення освітніх потреб молоді,  створення розвивального
середовища,  в  якому  б  реалізувалася  сучасна  модель  випускника,
особистості.  Щоб знайти своє місце в житті,  ефективно освоїти життєві та
соціальні ролі, випускник має володіти певними якостями, вміннями: 

• бути гнучким, мобільним, конкурентноздатним, уміти інтегруватись у
динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці; 

• критично мислити; 
•  використовувати  знання  як  інструмент  для  розв'язання  життєвих

проблем; 
• генерувати нові ідеї, ухвалювати нестандартні рішення й нести за них

відповідальність; 
• володіти комунікативною культурою, уміти працювати в команді; 
• уміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій; 

• цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в
професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави; 

•  уміти здобувати,  аналізувати  інформацію,  отриману з  різних  джерел,
застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення; 

•  бережливо  ставитися  до  свого  здоров'я  та  здоров'я  інших  як  до
найвищої цінності; 

• бути здатним до вибору численних альтернатив, які пропонує сучасне
життя. 
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Фаховість  педагогічних  працівників  та  оновлена  матеріально-технічна
база може стати базою для реалізації запитів батьків та учнів. 

Реалізації основної мети і завдань  стретігії розвитку закладу
Завдання  стретегії  розвитку  нашого  закладу  реалізуються  через

впровадження цільових проєктів:
 Проєкт «Освітнє середовище»;
 Проєкт «Освітня діяльність учнів»;
 Проєкт «Педагогічна діяльність»;
 Проєкт «Управлінська діяльність».

1. Проєкт «Єдиний   інформаційний  простір»

Мета проєкту:  
створення  єдиного  інформаційно-освітнього  простору,  який  включає

сукупність  технічних,  програмних,  телекомунікаційних  і  методичних
засобів; 

здійснення автоматизації управлінської діяльності;

забезпечення  підвищення  якості  освіти  на  засадах  розвитку  ІКТ  –
компетенцій адміністрації, учителів і учнів;

рівний  доступ  до  здобуття  якісної  загальноосвітньої  профільної  та
допрофільної підготовки учнівської молоді;

реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя.
Завдання:
розробляння та затвердження схеми інформаційного простору;

створення  внутрішньої  бази  інформаційних  ресурсів  через
використання освітню платформу Human;

під’єднання  всіх користувачів навчального закладу до мережі Інтернет.
Пріоритети:
розвиток інформаційної компетенції учасників освітнього  процесу;

забезпечення навчання впродовж життя.
Основними  учасниками  і  користувачами  єдиного  інформаційно-

освітнього  простору  є:  педагоги,  учні,  адміністрація  закладу,  батьки,
громадськість.

Очікувані  результати:
 створення  визначених інформаційних і телекомунікаційних систем для

розвитку інформаційної культури педагогів, учнів та батьків;
 створення комп’ютерної інфраструктури закладу освіти;
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 об’єднання  педагогів  різних  спеціальностей  для  реалізації   Плану
розвиту закладу;

 створення  загальношкільної  матеріально  –  технічної  та  науково  –
методичної  бази даних;

 оновлення наповнюваності сайту закладу;
 використання  онлайн-ресурсів для  контролю  навчальних  досягнень

здобувачів освіти;
 практичне  засвоєння,  а  в  подальшому  застосування   педагогами  та

здобувачами освіти  ІКТ в освітньому процесі. 

2. Проєкт «Допрофільне навчання»
Мета проєкту: 

забезпечення  рівного  доступу  до  здобуття  якісної  загальноосвітньої
допрофільної підготовки учнівської молоді; 

виявлення та розвиток її професійних інтересів;
реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя.

Завдання проєкту:
 забезпечити  рівний  і  безоплатний  доступ  старшокласників  до

профільної та початкової допрофесійної підготовки;
 забезпечити диференціацію, варіативність, допрофільність навчання;
 сприяти поєднанню загальноосвітньої та професійної освіти;
 спрямувати підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;
 налагодити зв’язки загальноосвітнього навчального закладу з вищими

та науково-дослідницькими установами;
 налагодити  моніторинговий  супровід  ефективності  допрофільного

навчання;
 забезпечити   сучасну  матеріально-технічну  базу  для  організації

якісного профільного навчання.
Пріоритети проєкту: 

 формування  соціальної,  комунікативної,  інформаційної,  технічної,
технологічної компетенцій учнів на допрофільному рівні;

  створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і
професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб здобувачів освіти
закладу в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки.

Очікувані результати:
 впровадження нових моделей допрофільного навчання;
 підготовка педагогів для реалізації допрофільного навчання;
 налагодження конструктивних зв’язків з іншими закладами освіти;
 запровадження  системного  моніторингового  спостереження  за

якістю допрофільного навчання;
 підготовка учнів до свідомого вибору майбутньої професії.

3. Проєкт  «Обдарована особистість»
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 Мета проєкту: 

 створення  оптимальних  умов   для  виявлення,  розвитку  і  реалізації
потенційних  можливостей  обдарованих  дітей  у  всіх  напрямках:
інтелектуального, творчого, спортивного, естетичного;

 підвищення  якості  й  ефективності  навчального  процесу  через
удосконалення  системи  роботи  з  обдарованими  дітьми  в  навчальному
закладі;

 формування творчої особистості та сприяння розвитку її обдарованості;
 відпрацювання  нових  форм  і  методів  навчальної  діяльності  з

обдарованими  учнями;
 апробація та впровадження новітніх педагогічних технологій в освітній

процес;
 інформаційне  забезпечення  педагогічних  працівників  щодо

інноваційних процесів у системі роботи з обдарованими дітьми.
Завдання проєкту:
 забезпечити  оптимальні  умови  для  розвитку  й  творчої  реалізації

обдарованих дітей;
 забезпечити  пріоритетність  системи  пошуку,  навчання,  виховання  й

підтримки обдарованих дітей як важливого чинника формування умов для
становлення особистості, збереження й розвитку потенціалу нації;

 залучати  до  роботи  з  обдарованими  дітьми  висококваліфікованих
педагогічних працівників;

 стимулювати та підтримувати ініціативу учнів, самостійність;
 використовувати творчу діяльність вихованців у різних видах масових

заходів, відкритих заняттях, святах;
 під  час  опрацювання  програмового  матеріалу  залучати  до  творчої

пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створювати
розвивальні ситуації;

 активно залучати дітей до участі в районних, обласних, всеукраїнських
конкурсах, змаганнях, виставках;

 удосконалити  навчально –  виховний процес,  роботу  з  обдарованими
дітьми;

 аналізувати та систематизувати отримані дані.
Пріоритети проєкту:
створення  оптимальних  умов  для  розвитку  та  творчої  реалізації

обдарованих дітей;
оновлення  шкільного  інформаційного  банку  даних  «Обдарована

особистість»;
підготовка  педагогічних  кадрів,  зорієнтованих  на  роботу  з

обдарованими учнями;
моніторинг  участі  учнів  у  шкільних,  районних,  обласних  і

всеукраїнських  учнівських  олімпіадах,  їх  підготовка  учителями-
предметниками за останні три роки.
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Очікувані результати:
 створення  освітньої  системи  пошуку,  розвитку  та  підтримки

обдарованих дітей;
 підвищення рівня професійної компетентності педагогів та підготовки

їх до роботи з обдарованими дітьми;
 підвищення якості науково-методичних, інформаційно-організаційних

послуг  педагогічних  працівників,  які  працюють  з  обдарованими
дітьми;

 підвищення  рівня  науково-методичного  та  інформаційного
забезпечення педагогічних працівників, які проводять роботу з обда-
рованими дітьми:

 створення  освітнього  інформаційно-ресурсного  банку  «Обдарована
особистість»;

 моральне і матеріальне стимулювання творчих, обдарованих дітей та
їх наставників.


4. Проєкт «Інновації у сучасному закладі»

             Мета проєкту:
підвищення рівня майстерності педагогічних працівників, спрямування

їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу;
пошук ефективних шляхів застосування результатів досліджень;
формування іміджу закладу;
упровадження та поширення інноваційних освітніх технологій;
удосконалення  науково  –  методичного  забезпечення  освітнього

процесу.
Завдання проєкту:
проаналізувати  рівень  та  ефективність  застосування  інноваційних

освітніх технологій;
систематизувати меодичні матеріали щодо використання інноваційних

технологій;
поширити  педагогічний  досвід  педагогів  щодо  питань  використання

інноваційних освітніх технологій;
оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі

новаторських освітніх технологій;
розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг;
підвищення ефективності управління якістю освіти в школі;
підвищення конкурентоздатності закладу в соціумі;
пошук та  розробка  ефективних методів  навчання  і  виховання  учнів,

управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів;
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упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської
діяльності.

Пріоритети:
створення  умов  для  використання  інноваційних  педагогічних

технологій з метою формування активності,  всебічного розвитку у процесі
педагога з вихованцями;

формування позитивного іміджу сучасного навчального закладу.

       Очікувані результати:
 узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують

якісну організацію освітнього процесу;
 відкритість  закладу  до  нововведень  в  умовах  динамічного  розвитку

освіти;
 ефективна організація науково – методичних структур закладу освіти;
 запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації

закладу;
 удосконалення рівня освітніх послуг;
 створення   у  педагогічному  колективі  закладу  освіти  власної  моделі

інноваційного розвитку; 
 забезпечення умов для  розвитку інформаційної взаємодії та інтеграцію

ЗЗСО в інформаційний освітній простір.

5. Проєкт «Педагогічна діяльність»

Мета проєкту: 
підвищити престиж педагогічної професії в суспільстві;

створити  систему  планомірного  поповнення  закладу
висококваліфікованими  спеціалістами  та  забезпечити  високу
результативність професійної діяльності педагогічних кадрів;

створити  сприятливі  умови  для  професійної  діяльності  педагогічних
працівників, забезпечити їхні конституційні права.

забезпечити економічні і соціальні гарантії професійної самореалізації
педагогічних  працівників  та  утвердження  їхнього  високого  соціального
статусу в суспільстві.

Завдання проєкту:
сприяти оптимізації кадрового забезпечення закладу;
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забезпечити  сприятливі  та  комфортні  умови  організаційно-
педагогічної, методичної роботи;

створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої
діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу;

сприяти  формуванню  систем  психологічної  та  правової  освіти,
підвищенню компетентності педагогічних працівників.

  Пріоритети проєкту:

стабілізація кадрового складу закладу;

підвищення професійного рівня педпрацівників;

 поліпшення  морального  та  матеріального  стимулювання  професійної
діяльності педагогічних працівників;

 підвищення  престижу  педагогічної  професії  в  суспільстві  та
утвердження соціального статусу вчителя.
Очікувані результати:

 ефективне  планування  педагогічними  працівниками  своєї  діяльності,
використання  сучасних  освітніх  підходів   до  організації  освітнього
процесу з метою формування ключових компетентностей;

 підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників;
 налагодження  співпраці  зі  здобувачами  освіти,  їх  батьками,

працівниками закладу освіти;
 організація здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.

6. Проєкт «Управлінська діяльність»

Мета: 
 вироблення стратегії  розвитку закладу;
 забезпечення  якісних  змін  в  освітньому  просторі  закладу

відповідно до сучасних вимог.
     Завдання:

 проведення   аудиту   внутрішньої  системи  забезпечення  якості
освіти (самооцінка)  за напрямом «Система управлінської діяльності»

 забезпечення оптимальної структури закладу;
 сприяння участі громадськості у формуванні освітньої  політики

закладу;
 створення умов для зростання професійного рівня педагогічних

кадрів;
 створення сучасного освітнього середовища закладу; 
 здійснення  систематичного  планування,  моніторингу  й  аналізу

діяльності навчального закладу;
 формування сучасної педагогічної культури батьків.

       Пріоритети:
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 управління  на  основі  стратегічного  планування,  організація
взаємодії  всіх  учасників  освітнього   процесу,  мотивація  і  контроль
діяльності;

 забезпечення  ефективного  управління  завдяки  впровадженню
моніторингового супроводу управлінських процесів;

 залучення  громадськості  для  підвищення  ефективності
освітнього процесу.

Очікувані результати:
 створення стратегії розвитку закладу;
 здійснення  самооцінювання  якості  освітньої  діяльності  на  основі

стратегії;
 формування відносини довіри, прозорості;
 ефективна кадрова політика.

7. Проєкт «Від виховання – до вихованості»

        Мета: 
 удосконалення  й  розвиток  виховної  системи  на  основі

національних   і  загальнолюдських  цінностей,  пошук  нових  шляхів  з
виховної роботи;

 виховання вільної особистості – лідера, активної у виборі власної
життєвої позиції, свідомого громадянина України.

Завдання:
 дотримання  принципів  виховання,  визначених  в  «Орієнтирах

виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ
Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України  від  31.10.2011р.
№1243);

 удосконалення  виховної  роботи,  спрямованої  на  розвиток
особистості дитини;

 реалізація  в  процесі  роботи  системного,  творчого  підходів  до
організації освітнього процесу в класних колективах;

 оптимальне  поєднання  сучасних   форм  організації  виховної
роботи;

 розвиток діяльності органів учнівського самоврядування.
Пріоритети:
 створення  необхідних  умов  для  розвитку  творчого  потенціалу

особистості;
 стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини;
 виховання  на  засадах  загальнолюдських  і  національних

цінностей.
Очікувані результати:

 організація освітнього процесу на засадах принципів дитиноцентризма,
державних програм, нормативних актів;
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 забезпечення гармонійного всебічного розвитку дитини, підготовка її
до життя в існуючих соціальних умовах.

8. Проєкт «Школа безпеки – школа здоров’я»

      Мета:
створення умов для формування здоров’я кожного учасника освітнього

процесу;
формування особистості здобувача освіти, спроможного розвивати себе

фізично та духовно;
розвиток культури здоров’я суб’єктів освітнього процесу.
     Завдання:
здійснення профілактичної, оздоровчої освітньої діяльності;
змійнення здоров’я підростаючого покоління;
виховання в здобувачів освіти відповідального ставлення до власного

здоров’я та здоров’я оточуючих;
навчання учнів правил, норм безпечної поведінки;
організація  гурткової,  позакласної  та  позашкільної  роботи  задля

формування здорового способу  життя учнів;
медичний, педагогічний і соціально – психологічний моніторинг.
    Пріоритети:
виховання в учня відповідального ставлення до власного здоров’я;
формування культури здоров’я та пропагування здорового способу 

життя.

Очікувані результати:
 забезпечення індивідуального підходу в освітньому процесі, створення 

умов для сприятливого фізичного та психічного розвитку дітей;
 забезпечення раціонального режиму дня учнів, що впливає на 

підвищення рівня знань, поліпшення здоров’я;
 організація харчування учнів;
 дотримання здорового способу життя.

9.  Проєкт «Заклад– сім’я – громадськість»

Мета:  створення  дієвої  моделі  державно  –  громадського  управління
розвитку освіти на рівні навчального закладу:

Завдання проєкту:
сприяти участі громадськості у формуванні освітньої політики закладу;
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удосконалювати  систему  виховної  роботи,  впроваджувати  нові
технології організації освітнього процесу;

сприяти авторитету та ролі сім’ї щодо  виховання та соціалізації дітей і
підлітків;

залучати  освітні  культурно  просвітницькі  заклади,  інші  установи,
організації, громадськість до організації та підтримки різних форм дитячого
дозвілля та занять у позаурочний  і позашкільний час;

активно  залучати  батьківську  громадськість  до  створення  виховного
простору закладу;

сприяти розвитку учнівських організацій,  надавати можливість дітям
брати участь у прийнятті рішень щодо  шкільного життя;

забезпечити свободу висловлювання  думки;
формувати  сучасну  педагогічну  культуру  батьків  на  засадах

національних традицій і досягнень світової педагогіки.
Пріоритети  проєкту:    сприяти  піднесенню  на  якісно  новий  рівень

роботи педагогічного колективу з батьками учнів і громадськістю.
Очікувані результати: 
  залучення  громадськості,  батьків,  учнів  до  створення  в  закладі

ефективного освітнього простору;
  піднесення на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу з

батьками учнів;
  активізація роботи органів учнівського самоврядування.

10. Проєкт «Освітнє середовище»

Мета:  забезпечення в школі належних умов для навчання  і виховання
відповідно  до  сучасних  санітарно  –  гігієнічних,  технічних  і  педагогічних
вимог.

Завдання: 
провести комплекс енергозберігальних заходів;
створити відповідно до сучасних санітарно – гігієнічних, інженерно –

технологічних  вимог  безпечні  умови  для  навчання  та  життєдіяльності  в
школі.

Пріоритети: здійснення заходів із модернізації матеріально – технічної
бази закладу.

Очікувані результати:
  оновлення матеріально – технічної бази закладу освіти;
  створення  сучасного освітнього простору закладу.

Шляхи реалізації проєкту
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Удосконалення освітнього процесу знаходиться в прямій залежності від
рівня  розвитку  матеріально-технічної  бази  закладу,  від  її  відповідності
вимогам науково-технічного прогресу.

Розвиток матеріальної бази закладу передбачає:
 проведення  косметичного  ремонту  навчальних  кабінетів,  приміщень

закладу;
 придбання нових меблів;
 капітальний ремонт спортивної зали і харчоблоку;
 поновлення та придбання фізкультурного обладнання;
 обладнання  навчальних  кабінетів  відповідно  до  Положення  про

навчальний кабінет;
 укомплектування лаборантських кабінетів фізики, хімії, біології;
 укомплектування  книжкового  фонду  шкільної  бібліотеки  науково-

популярною,  довідковою  та  художньою  літературою,  установлення
комп’ютерів в читальній залі;

 створення умов для широкого впровадження комп’ютерних технологій
у освітній  процес;

 впровадження комп’ютерних технологій в інформаційно-управлінську
діяльність закладу;

 оснащення кабінетів  ліцензійним базовим програмним забезпеченням
з кожного предмету

 оновлення системи теплозабезпечення приміщення закладу;
 створення  умов  для  безпечного  перебування  дітей  на  шкільному

подвір’ї  (естетична  огорожа  подвір’я,  створення  навчальних зон  для
проведення  уроків,  укладення  плитки  на  ігрових  майданчиках  перед
приміщеннями закладу і доріжках між ними);

 установлення пожежної сигналізації.

__________________
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