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1. Обґрунтування необхідності створення програми. 

Динамізм, що зумовлює мінливість,  - найважливіша складова способу 

життя людини ХХІ століття. Щоб залишатися ефективними й успішними, 

особистості мусять постійно змінюватися, розвиватися й оновлюватися. Тому 

потрібно формувати таку особистість, яка здатна сприймати мінливість 

сучасного світу як норму. 

Сучасні обставини життя людини висувають нові вимоги до освітньої 

системи, навчальної діяльності, педагога, колективу. Освіта набуває 

інноваційного характеру, бо її вихованці повинні бути готовими до нового типу 

життя. Зміни в житті українського народу, що відбулися наприкінці ХХ 

століття, спричинили цілий ряд складних проблем, що торкнулися молоді в 

цілому, й учнівської в тому числі. Система її ціннісного світогляду 

сформувалася під впливом глобальної зміни ієрархії загальнолюдських 

ціннісних орієнтацій. 

Сьогодні виховання у молоді почуття до Батьківщини, відданості справі 

зміцнення державності, активної громадянської позиції належить до проблем 

державного масштабу. 

 Яким повинен вийти старшокласник із стін школи в життя? 

 Це повинна бути така молода людина, яка має не лише певний обсяг 

знань і навичок, а й, перш за все, відповідні життєві  компетенції, бути  

новатором, патріотом, громадянином. Задля цього й упроваджуються  

демократичні норми організації шкільного життя. Особистість може досягти 

зрілості «лише через громадянське бачення світу, через оцінку всього, що 

відбувається навколо, із позицій власної активної участі та відповідальності за 

те, що відбувається в суспільстві…».  «Метою повної загальної середньої освіти 

є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює 

себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві і цивілізованої 

взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання 

впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 

трудової діяльності та громадянської активності» (Закону України «Про освіту» 



від 05.09.2017 № 2145-VII). Допомогти в цьому підростаючому поколінню 

покликане громадянське виховання як складова національного виховання. 

 Виховувати громадянина – означає підготувати молодь до участі в 

розв’язанні сьогоденних і перспективних завдань держави, до управління нею 

та виконання функцій робітника та господаря, керівника та виконавця, 

громадського діяча та захисника Батьківщини. 

 Тобто в учня потрібно сформувати такі особистісні риси, як громадянська 

свідомість, відповідальність та активність, громадянський обов’язок і 

громадянська гідність. Тому соціальне замовлення школи полягає в тому, щоб 

«сформувати в підростаючого покоління нову систему цінностей, котра 

ґрунтується на національній гордості та гідності; виховати вільну й суверенну 

особистість, здатну захистити й відстояти власні позиції та погляди, керуючись 

національними та загальнолюдськими цінностями»; 

Формувати  свідомість громадянина, що володіє політичною культурою, 

критичним мисленням, здатністю самостійно здійснювати свій вибір. Головним 

результатом громадянського виховання має стати соціальний досвід, що 

складається  як із практичних навичок участі в суспільному житті, так і рівня 

розвитку громадянських якостей особистості. У формуванні виховного 

середовища бере участь весь колектив школи. «Виховний процес є невід’ємною 

складовою усього освітнього процесу і орієнтується на загальнолюдські 

цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, 

повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, 

демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, 

патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, 

відповідальність)» ( Концепція реформи  «Нова українська  школа»). 

 Зростає значення громадянського виховання й освіти як інтегративної 

галузі знань із підготовки громадян до життя в умовах демократії. Такий досвід 

набувається як у процесі навчання, так і в ході позакласної роботи. 

Передумовами розвитку є наявність у школі: 

- системи методичної, виховної, правовиховної роботи; 



- гуртків, спортивних секцій, факультативів, які пропонують школярам 

широкий спектр занять за інтересами, забезпечують зайнятість дітей у другій 

половині дня за різними напрямами; 

- розвинене шкільне самоврядування, що дозволяє масове залучення учнів 

у різноманітну активну громадську діяльність; 

- традиції співпраці з установами професійної освіти. Школою укладено  

договори  про співпрацю з установами середньої та вищої професійної освіти; 

- позитивних взаємин між педагогами і учнями: вчителі налаштовані на 

підтримку школярів та створення умов для отримання якісної освіти, виховання 

громадянина – патріота України; 

- соціально-психологічної служби: існує можливість забезпечити 

психологічний супровід розвитку дитини та надати консультації батькам; 

- постійно працює батьківське самоврядування; 

- школа тісно співпрацює із первинною ветеранською організацією 

Подільського району м. Полтави: ветерани Другої світової війни є постійними 

гостями загальношкільних заходів національно-патріотичної тематики, 

проводяться зустрічі з військовими - учасники бойових дій на території інших 

держав,  воїнам АТО; 

- школа співпрацює з вищими навчальними закладами; 

- музей  Історії школи, який діє і поповнюється завдяки ініціативі 

учасників освітнього процесу; 

- в школі діє волонтерський загін прапороносців  «Пам’ять»; 

- шкільний сайт, де розміщується основна інформація про школу. Сайт 

постійно оновлюється. 

 

2. Інформаційна довідка про школу 

2.1.Аналіз актуального стану освітнього закладу 

 

Школа створюється суспільством і покликана виконувати соціально 

визначені ним цілі та завдання. У свою чергу школа не може існувати без 

постійного зовнішнього притоку людей; не може здійснювати свою діяльність 



без фінансування; не може не реагувати на зовнішню ситуацію (економіка, 

політика, культура); є не єдиним фактором якості навчання та виховання 

школярів. Безперечно, школа як соціально-педагогічна система впливає на 

освітню політику та суспільство в цілому. 

Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№20 імені Бориса Серги Полтавської міської ради Полтавської області» 

знаходиться в обласному центрі – Полтаві – на вулиці Анатолія Кукоби, 

будинок 25. Веб-сайт навчального закладу: http://znz20poltava.ucoz.ua/ освітлює 

всю діяльність ЗЗСО. Електронна адреса: school20poltava@gmail.com. 

Заклад введено в експлуатацію у 1949 році, добудований у 1979 році 

чотириповерховим навчальним корпусом та двоповерховим корпусом, у якому 

актова та спортивна зали. Проектна потужність навчального закладу (за 

нормами 1979 року/ 21 учень у класі) становить 800 учнівських місць. 

Освітній заклад обладнано 23 навчальними кабінетами, бібліотекою, 

методичним центром, учительською, кімнатою для ГПД, ресурсною кімнатою, 

класом хореографії, спортивним та актовим залами, їдальнею. 

За 70 років свого існування школа випустила 5110  випускників, з них 350 

учнів нагороджені золотими та  420 учнів срібними медалями. 

У 2015 році заклад успішно пройшов атестацію. Відповідно до п.2 наказу 

управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради від 

21.12.2015 року № 665 визнано Полтавську загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів №20 імені Бориса Серги Полтавської міської ради Полтавської області 

атестованою. 

З 2013-2014 н.р. у освітній процес початкової школи впроваджується 

науково – педагогічний проект «Росток», який має на меті формування у 

дитини єдиної картини світу, різнорівневе навчання, формування в учнів  

здібностей до вибору варіантів рішення проблем і знаходження  оптимального 

варіанту, педагогіку співробітництва. З 2017 року за проектом «Росток» 

працюють учні середньої школи. Педагоги школи використовують елементи  

http://znz20poltava.ucoz.ua/
mailto:school20poltava@gmail.com


проектної технології, технології розвитку критичного мислення, проектної 

технології,  інтерактивного навчання.  

Навчання в 10-х класах здійснюється за історичним профілем, у 11 класі -

за універсальним. 

Варіативна складова освітніх програм закладу використовується з 

урахуванням індивідуальних освітніх потреб учнів на посилення предметів 

інваріантної частини та на вивчення додаткових курсів: Українознавство, 

Історія Полтавщини, Практикум з правопису української мови, Вчимося бути 

громадянами. Крім того, за рахунок годин фізичної культури у всіх 1-4 класах  

введено уроки хореографії. 

Значна робота в школі приділяється охопленню учнів позакласними 

формами навчання. Школа підтримує тісний зв’язок з Центрами дитячої 

творчості м. Полтави. Учні з задоволенням відвідують заняття гуртків цих 

Центрів, навчанням в них було охоплено 29% учнів школи. Учні з особливими 

освітніми потребами також активно відвідують гуртки, що працюють на базі 

закладу, а також в закладах позашкільної освіти у Подільському районі міста.  

Школа забезпечена висококваліфікованими педагогічними кадрами. У 

2018-2019 навчальному році загальна чисельність педагогічного колективу 

складає 38 осіб, в тому числі 6 асистентів учителя, та 2 сумісники. З них мають 

кваліфікаційні категорії (рис. 1.1): спеціаліст вищої категорії – 17 (42,5%); 

спеціаліст першої категорії – 6 (15%); спеціаліст другої категорії – 5 (12,5%); 

спеціаліст – 12 (30%). 

Педагогічні звання присвоєно 17 особам (42,5%), із них вчитель-методист 

– 8, старший учитель – 9. В закладі працює 7 (17,5%) молодих спеціалістів із 

стажем роботи до 3 років. 



 

Рис. 1.1. Якісний склад педагогічних працівників Комунального закладу 

«Полтавська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №20 імені Бориса Серги 

Полтавської міської ради Полтавської області» 

Концепція розвитку школи розроблена на основі Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», Конституції України, «Національної 

доктрини розвитку освіти». Основні положення концепції розроблені на 

підставі аналізу конкретних умов існування закладу освіти, соціального 

середовища, потреб батьків та дітей, професійного рівня педагогічних 

працівників.  

Науково-методична проблема, над якою з 2018-2019 навчального року 

працює школа, - «Формування та розвиток інноваційного мислення вчителя як 

умова його професійної компетентності». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.2. Структура роботи над науково-методичною проблемою 
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Головним завданням школи є розвиток творчої особистості учня, 

створення умов для повноцінного фізичного, духовного, інтелектуального 

розвитку всіх учасників освітнього процесу. Учні школи беруть активну участь 

у різноманітних конкурсах, фестивалях, предметних олімпіадах, конкурсі-

захисті науково-дослідницьких робіт МАН. У 2015 році на базі Полтавського 

обласного центру туризму та краєзнавства відбулась Установча науково-

практична конференція шкільного наукового товариства «Я У всеСВІТІ», яке 

об’єднує учнів та вчителів, що цікавляться науково-пошуково-краєзнавчою 

діяльністю. 

Два рази в семестр методичною службою  здійснюється випуск шкільної 

методичної газети «Шкільні обрії». На сторінках газети піднімаються актуальні 

питання інноваційної діяльності школи, особливості сучасних технологій, що 

використовуються вчителями школи, зокрема, інформаційно-комунікативні 

технології, особливості інклюзивної освіти тощо. Також в методичній газеті 

можна ознайомитися з різними поглядами вчителів, учнів та батьків на шкільні 

проблеми, висловити свої пропозиції та побажання. 

Специфічною особливістю освітнього процесу є здобуття якісної освіти. 

Моделі освітнього процесу будуються для кожної паралелі і класу на основі 

варіативного змісту освіти, вікових індивідуально-особистісних норм розвитку 

учнів, застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій, 

комп’ютерної підтримки навчання, діагностичних і стимулюючих форм 

самоконтролю, взаємоконтролю, адміністративного контролю та зовнішньої 

експертизи.  

Управлінським рішенням директора школи було створення методичної 

служби науково-методичного забезпечення, яка організовує навчання вчителів 

школи інноваційним педагогічним технологіям, шляхом проведення 

психолого-педагогічних семінарів, педагогічних читань, тренінгів, науково-

практичних конференцій. (рис.1.3): 



 

Рис 1.3. Структура методичної служби Комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 20 імені Бориса Серги Полтавської 

міської ради Полтавської області» 

 

2.2. В даний час колектив зосереджується на освоєнні інноваційних 

педагогічних технологій на основі творчого підходу до організації 

освітнього процесу та для впровадження інклюзивної освіти. 

Враховуючи особливості інноваційної діяльності Комунального закладу 

«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 імені Бориса Серги 

Полтавської міської ради Полтавської області» з інклюзивними класами була 

розроблена  нова концепція школи.  

Ознаками того, що 33СО відзначається інноваційною культурою, є його 

здатність до змін, відкритість до комунікацій як у середині, так із зовнішнім 

середовищем. Інклюзивна культура тільки сприяє розвитку закладу освіти і 

учасників освітнього процесу. 

Інклюзивний розвиток поєднує всі принципові підходи до розвитку 

школи, які обумовлюють пошуки шляхів вдосконалення організації, змісту і 

методик навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами.  

Одним із шляхів реалізації цього завдання є освітня інклюзія, яка успішно 

реалізується в Полтавському ЗЗСО №20. Крім цього, розвиток інклюзивної 

освіти забезпечує рівні права, можливість, доступність вибору комфортного 
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освітнього маршруту для будь якої дитини незалежно від її фізичних та інших 

можливостей. 

Підтримуючи інклюзивну культуру, реалізуючи інклюзивну політику і 

практику, Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №20 імені Бориса Серги» діє в інноваційному режимі. Сама концепція 

інклюзивної освіти відображає одну із головних ідей демократії – всі діти є 

цінними і активними членами суспільства. Навчання в інклюзивних класах 

закладу є корисним як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для 

інших дітей, членів родин і суспільства в цілому. В інклюзивних класах 

пріоритетним є розвиток сильних якостей і талантів дітей, а не їхні проблеми. 

Взаємодія між учнями з особливими освітніми потребами та іншими дітьми в 

інклюзивних класах сприяє налагодженню дружніх стосунків між ними. 

Завдяки такій взаємодії діти навчаються сприймати, природньо й толерантно 

ставитися до людських відмінностей. Вони стають більш чуйними, готовими до 

взаємоповаги. 

Інклюзивні шляхи вирішення проблем також корисні і для сім’ї. Родини 

дітей з особливими освітніми потребами отримують підтримку зі сторони 

інших батьків, вони мають можливість зрозуміти, у чому розвиток їхніх дітей є 

типовим і чим вони відрізняються, а також стають більш активними у процесі 

навчання, виховання, фізичного вдосконалення дітей. Учителі, які працюють  в 

інклюзивних класах, краще розуміють індивідуальні особливості й відмінності 

дітей, ефективніше співпрацюють з батьками та фахівцями (логопедами, 

соціальними працівниками, спеціальними психологами, спеціалістами з 

лікувальної фізкультури тощо).  

Інклюзивна система освіти є також корисною і з суспільної точки зору, 

оскільки завдяки спільному навчанню діти змалку навчаються розуміти й 

толерантно відноситись до людських відмінностей.  

Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№20 імені Бориса Серги» став інклюзивним, щоб кожна дитина з особливими 

освітніми потребами  отримала підтримку в умовах звичайного класу.  



У закладі освіти створені сприятливі  умови, що забезпечують розвиток 

та становлення особистості дитини з особливими освітніми потребами, її 

соціалізацію. 

Поширеною є думка, що інклюзивне навчання – це лише навчання дітей 

із певними діагнозами, захворюваннями, в тому числі із інвалідністю, у класах 

закладів загальної середньої освіти. Проте у Законі України «Про освіту» 

прописано, що до категорії таких осіб можуть підпадати не тільки учні з 

інвалідністю, а й внутрішньо переміщені особи, діти-біженці та діти, які 

потребують додаткового та тимчасового захисту, особи, які здобувають 

спеціалізовану освіту та/або можуть прискорено опанувати зміст навчальних 

предметів, учні з особливими мовними освітніми потребами (наприклад, ті, які 

здобувають загальну середню освіту мовами, що не належать до слов’янської 

групи мов) тощо. У ЗЗСО №20 навчається 14 дітей із ЗПР, 4 учні - внутрішньо 

переміщені особи,  до 2018  року навчалося 2 учнів – діти-біженці із Сирії. 

Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№20 імені Бориса Серги Полтавської міської ради Полтавської області» за 

своєю філософією є інклюзивним. Це означає готовність у будь-який час 

прийняти кожну дитину, намагаючись створити максимально сприятливе 

середовище для розвитку її потенціалу. Тобто, інклюзивне навчання як форма 

освіти організовується у закладі загальної середньої освіти №20 протягом 

усього навчального року і має наступні складові: 

– командну взаємодію вчителів, корекційних педагогів, учнів та їхніх 

батьків; 

– задоволення освітніх потреб дітей через реалізацію Індивідуальної 

програми розвитку та створення універсального дизайну у сфері освіти; 

– партнерські стосунки педагогічних працівників з батьками дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Для успішного входження в суспільство дітей з особливими освітніми 

потребами необхідна організація їх освітнього процесу  в інтегрованих умовах, 

що забезпечить соціальний, емоційний та когнітивний розвиток кожної дитини 



з особливостями психофізичного розвитку з тим, щоб вона відчувала себе 

повноцінним учасником соціального життя. 

Оптимальним в цьому плані є створення інклюзивного освітнього 

середовища, яке відкрите для дітей різних за соціальним статусом, станом 

здоров’я, зовнішнім виглядом та дає можливість враховувати та задовольняти  

їхні освітні потреби. 

Для успішного залучення дітей з особливими освітніми потребами в 

заклади освіти необхідна наявність усіх складових компонентів інклюзивного 

освітнього середовища. До них належать: 

– розумне пристосування навчального курикулуму; 

– диференційоване викладання; 

– толерантна взаємодія всіх учасників освітнього процесу; 

– універсальний дизайн; 

– партнерство школи з батьками дітей з особливими освітніми потребами. 

 

2.3. Підсумки методичної роботи 

У 2018 – 2019 навчальному році робота школи була спрямована на 

виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти. Заклад 

здійснював свою діяльність відповідно до Статуту школи.  

Робота педагогічного колективу була спрямована на  реалізацію  міської 

методичної проблеми «Ефективність системи науково – методичної роботи як 

засобу розвитку фахової компетентності педагога» та здійснювалася відповідно 

до обраної навчально – методичної проблеми закладу  «Формування та 

розвиток інноваційного мислення вчителя як умова його професійної 

компетентності».  

2018 – 2019 н.р. став першим  роком роботи над обраною методичною 

проблемою. В зв’язку з цим  було розроблено та затверджено план вивчення 

проблеми на рік, проведено педагогічні ради, семінар – практикум, єдиний 

методичний день, методичні наради. Реалізація науково – методичної проблеми 



вимагала від педагогічного колективу поєднання різноманітних форм і методів  

роботи. 

Головними напрямками методичної роботи були: 

- забезпечення педагогів професійною інформацією; 

- підтримка інноваційної діяльності вчителів; 

- допомога  в підготовці до атестації; 

- організація підвищення кваліфікації вчителів; 

- узагальнення і поширення досвіду вчителів. 

Розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учителів та учнів сприяли  

різноманітні форми роботи,  проведені у школі: 

 засідання методичних об’єднань; 

 індивідуальні консультації для вчителів та учнів; 

 ознайомлення з матеріалами  періодичних видань; 

 засідання педагогічної ради, наради при директору та заступниках; 

 творчі звіти вчителів; 

 відкриті уроки; 

 співбесіди з класними керівниками по питанню роботи з батьками; 

 підведення  підсумків про участь учнів і вчителів у різноманітних 

конкурсах та олімпіадах; 

 вивчення стану викладання предметів: 

 впровадження інклюзії у освітній процес закладу 

 В школі організовано роботу методичної ради, до складу якої ввійшли 

директор школи, заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники 

методичних об’єднань, практичний психолог. 

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі 

питання:  

- погодження планів роботи методоб’єднань, плану проведення 

предметних тижнів на 2018-2019 н.р.; 

- підготовка до проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін; 



- організація роботи зі здібними та обдарованими учнями; 

- організація роботи в інклюзивних класах; 

- робота педколективу з дотримання єдиних вимог до учнів; 

- стан відвідування учнями школи; 

- дотримання вчителями критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів; 

- шляхи удосконалення форм і методів педагогічної діяльності; 

- підсумки Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН; 

- підсумки участі у міських, обласних, регіональних, Всеукраїнських 

дослідницько-краєзнавчо-пошукових конкурсах; 

- підвищення якості знань на основі впровадження на уроках інтерактивних 

технологій навчання; 

- результати перевірки виконання навчальних програм; 

- психологічні труднощі у навчанні дітей: причини та шляхи подолання; 

- шляхи подолання навчальних перевантажень учнів; 

- організація повторення навчального матеріалу й підготовка учнів до ДПА 

та  ЗНО; 

- ефективність використання годин варіативної частини навчального 

плану; 

- проведення ДПА у 4,9,11 класах; 

- визначення напрямків роботи педагогічних працівників школи  

у 2019-2020 н.р. 

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні 

педагогічних рад, інших методичних заходів.  

Вчителі школи входять до 6 методичних об’єднань, створені творчі групи, 

школа молодого вчителя, під керівництвом учителя вищої категорії 

Олійник Т.І. Найбільш активно працювали творчі групи:  

-    «Впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально – 

виховний процес» у складі вчителів початкових класів Сулими М.М., 

Сапронової Т.М., Гетало П.І. 



-  «Розвиток комунікативної компетентності школярів шляхом 

застосування технології критичного мислення на уроках словесності» у складі 

учителів української мови та літератури  Мерефи С.І., Давиденко Н.М.,  

учителя світової літератури Сорочан Я.С., учителя англійської мови  

Пономаренко В.М.; 

- «Математичні компетентності учнів та шляхи їх формування» у складі 

учителів математики  Олійник  Т.І., Куторжевської О.А., Алєксєєнко О.М. 

Всі вчителі працювали над індивідуальними методичними проблемами, які 

були обрані в залежності від особистих уподобань учителя та його 

педагогічного досвіду.  

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з 

молодими спеціалістами в Школі молодого вчителя під керівництвом учителя 

вищої категорії, старшого учителя Олійник Т.І., завдання якої – надання 

необхідної допомоги молодим вчителям в оволодінні методикою викладання 

свого предмета, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення 

сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих 

спеціалістів.   

У 2018-2019 н.р. систематично проводилися методичні наради, на яких   

обговорювалися такі питання:  

- оформлення шкільної документації; 

- система роботи з невстигаючими учнями; 

- про роботу педколективу з дотримання єдиних вимог до учнів;  

- стан відвідування учнями школи; 

- про дотримання вчителями критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів; 

- про проведення самоаналізу уроку тощо. 

Найважливіші питання педагогіки, навчання та виховання учнів 

обговорювалися на засіданнях педагогічної ради. Відбулося 12  засідань, на 

яких обговорювалися питання професійної компетентності вчителя, про 

використання інноваційних технологій вчителями школи, про виконання 

комплексних програм, про стан викладання та рівень навчальних досягнень 



учнів з окремих предметів, про досягнення й недоліки в організації роботи в  

інклюзивних класах,   про стан роботи з талановитими та обдарованими дітьми, 

про організацію індивідуального навчання учнів, про роботу ГПД, про 

організацію харчування учнів школи, про стан роботи з профілактики 

травматизму, про оздоровлення учнів у літній період та інші.   

Педагоги школи активно працювали над підвищенням свого  професійного 

рівня шляхом отримання інформальної освіти, участі в роботі шкільних та 

міських  семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також у рамках 

атестації. 

Протягом 2018-2019 навчального року в початкових класах школи 

продовжується впровадження курсу «Абетка харчування». 

Важливою складовою у підвищенні фахової компетентності педагога є 

чергова атестація. Адміністрацією школи та атестаційною комісією своєчасно 

було виконано такі заходи: у вересні проведено корегування плану атестації на 

навчальний рік, створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з 

профспілковим комітетом, видано відповідні накази. Педагогічний колектив 

був ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. 

Значну увагу було приділено опрацюванню законодавчої, правової та 

нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників. 

Методичні та інформаційні матеріали були розміщені на стенді з питань 

атестації «Атестація вчителів». У 2018– 2019 пройшли чергову атестацію 8 

учителів. Підтвердили раніше присвоєні кваліфікаційні категорії. 

Продовжила роботу школа майбутніх першокласників «Перші сходинки до 

успіху». Під час занять велася підготовка майбутніх першокласників  до 

навчання, відбувалися зустрічі директора школи, заступника директора з НВР, 

психолога школи з батьками майбутніх учнів. 

В минулому навчальному році школа продовжила роботу за новим 

Державним стандартом початкової загальної освіти,  впровадження Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти. В закладі було 

приділено особливу увагу дотримання вимог нового Держстандарту.  



З метою виявлення рівня знань учнів з основних предметів протягом 

навчального року проводились  моніторингові дослідження  рівня навчальних 

досягнень учнів. Підсумки дослідження проаналізовані у наказах по школі та в 

довідці про підсумки роботи закладу за 2018 – 2019 н.р. Порівняльний  аналіз 

дозволить визначити  шляхи вдосконалення  освітнього процесу на наступний 

період. 

Згідно плану роботи  адміністрація  здійснювала внутрішньошкільний 

контроль.  За наслідками контролю видавались накази та довідки. Узагальнено 

стан викладання  початкової школи, української мови та літератури, 

математики, фізкультури, стан організації індивідуального навчання, курсів за 

вибором, про що свідчать відповідні накази, протоколи   педрад  на яких 

розглядалися питання вивчення даних предметів. Сприяли активізації 

навчальної та виховної роботи у школі предметні тижні, які проводились згідно 

річного плану.  

Освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і 

фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і 

творчо діяти, використовуючи знання в нестандартних ситуаціях. 

Традиційним стало проведення шкільної олімпіади для молодших 

школярів «Розумники та розумниці», що дає можливість виявляти талановитих 

учнів вже на початку навчання в школі. 

Учні школи активно долучаються до науково – дослідницької роботи. 

Вони є слухачами очно – заочної школи МАН з різних дисциплін.  учнів були 

учасниками конкурсу – захисту науково – дослідницьких роботі, всі вони стали 

переможцями різних етапів. 

Команди школи «ЕКО», «Лідер», «Нотбрандт», «Дебати» є  постійними 

учасниками та лауреатами міських змагань.  

Великий інтерес учнів викликають  Всеукраїнські та Міжнародні, 

інтерактивні конкурси «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Лелека», «Колосок», 

«Соняшник», «Грінвіч»,  а керівники гуртків допомагають учням розкрити їх 

таланти.   Гуртки виразного читання «Розмовляйко», «КРОК» - географічне 

краєзнавство, пошуковий загін «Лтава», «М’яка іграшка», «Співаночка», 



«Комп’ютерний світ», «Математичні смарагди», «Юний кореспондент», 

«Євроклуб», «Творчої лабораторії» об’єднують учнів, які прагнуть до творчого 

пошуку.  

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце деякі суттєві недоліки:  

 окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями; 

 педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних 

розробок у фахових виданнях; 

 психологічна служба недостатньо працює з обдарованими дітьми; 

 потребує покращення робота по залученню вчителів до участі у 

міському конкурсі «Учитель року». 

 

2.4.  Аналіз виховної роботи за 2018-2019 навчальний рік 

В основу виховної діяльності школи покладено принцип гуманізму, 

демократизму, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, 

розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, 

диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру 

навчання. 

Головним завданням школи є розвиток творчої особистості учня, 

створення умов для повноцінного фізичного, духовного, інтелектуального 

розвитку всіх учасників освітнього процесу.  

На належному рівні організоване у закладі дозвілля у позаурочний час.  

Учні 100% залучаються до громадської та гурткової роботи, беруть активну 

участь у спортивних змаганнях. З метою розвитку творчих здібностей учнів у 

закладі організовано роботу шкільних бюджетних гуртків: Сімейні цінності, 

вокального мистецтва «Співаночка», спортивний гурток «Волейбол», 

образотворчого мистецтва «Веселкове розмаїття», «Плетіння та аплікація 

соломкою», «Дизайн м’якої іграшки», «Школа безпеки». 

 Уся виховна робота проводиться з метою реалізації виховної теми 

закладу «Розвиток творчої ініціативи вчителя та учня шляхом реалізації 

шкільних проектів».   

Гурток «Englishforkids» почав свою роботу з першого вересня на базі 2-3 

класів. До гурткової роботи було залучено 27 дітей.  З метою поглиблення 

знань учнів, розширення словникового запасу, розвитку діалогічного та 



монологічного мовлення, комунікативних навичок заняття проводилися  у 

формі вікторин, бесід, проектної роботи, вивченням пісень, ігор, переглядів 

фільмів та мультфільмів, творчих майстерень, розмальовок,  різноманітних 

конкурсів, у роботі над проектами: Ми любимо англійську (We love English), 

Люди та їхні риси характеру (People and theirs characters), Моя велика родина 

(Mybigfamily), Страшний Хелловін (SpookyHalloween), Моє хобі (Му hobby), 

День Святого Миколая (SaintNiсholas’ Day), З любов’ю до…. (With love to….), 

Світ Діснею (Disney’sworld), Україна та Європа (Ukraine and Europe), Мої літні 

канікули (My summer holidays). 

Гурток «Юні музеєзнавці» працює на базі діючого Музею історії школи. 

Під час проведення практичних занять використовуються матеріали роботи 

пошукового загону «Лтава», який діє у ЗЗСО з 2006 року. Метою діяльності 

загону є вивчення історії рідної школи, життя людей, що навчалися, працювали 

в ній. В шкільному музеї продовжується збір матеріалів для експозиції «Наші 

випускники», діють шкільні проекти «Мої батьки – випускники моєї школи», 

«Зіркові випускники». Проводяться екскурсії в шкільному музеї для учнів 

школи та гостей освітнього закладу, продовжується робота по комплектації 

фондів музею історії школи. Підготовлено матеріали для участі у  

Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в 

якому я живу» за напрямком «Музеї історії навчального закладу (історії 

школи)». За результатами роботи  Комісії Міністерства освіти і науки України з 

огляду музеїв музею Історії школи присвоєно звання «Зразковий музей». 

Роботу гуртка військово-патріотичного напряму «Школа безпеки» 

організовано з метою національно-патріотичного виховання підростаючого   

покоління, мотивації на необхідність безпечної життєдіяльності та здорового 

способу життя, придбання і закріплення  навичок дій в  небезпечних ситуаціях 

різного походження.  Гуртківці початкового рівня (середньої школи) прийняли 

участь у Всеукраїнському конкурсі літературних творів «Мама Героя», а саме 

було підготовлено невеличкі літературні твори, присвячені матерям учасників 

АТО. гуртківці основного рівня (старшокласників) прийняли участь у 

спільному україно-французькому проекті «Військово-польовий арт», а саме 



було створено плакати патріотичного спрямування («Я – проти війни», «Сильна 

армія – запорука миру в державі»). 

Однією з форм залучення учнів до участі у громадському житті школи є 

учнівське самоврядування.  За ініціативою учнівського парламенту класні 

колективи – активні учасники шкільного проекту «Я пишу історію школи», 

який об’єднує чотири напрямки :  

«Учитель-ветеран». Протягом багатьох років у школі працюють 

пошукові загони, які спрямовують свою роботу на встановлення достовірних 

фактів з минулого життя школи та підтримки спілкування з учителями-

ветеранами з метою нерозривного зв'язку поколінь. Щоб реалізувати цей 

напрямок, за пошуковими загонами  закріплені  учителя-пенсіонери нашого 

навчального закладу. Учні підтримують з ними дружні стосунки, вітають 

вчителів зі святами, допомагають при потребі, організовують зустрічі. 

Основними досягненнями на даний етап в цьому напрямку є проведення 

конференції  на тему: «Добром забуте серце обігрійте». 

«Мої батьки-випускники моєї школи». В останні роки у школі, особливо у 

святкові дні, все частіше і частіше можна помітити колишніх випускників, які 

привели на навчання своїх дітей. Цей факт є надзвичайно важливим для нас, 

адже школа має власні традиції, які підтримують цілі покоління. Спочатку 

пошуковий загін зібрав кількісну інформацію, а згодом, виявивши 

зацікавлення, ми  організували серед  учнів школи творчий проект «Мої батьки- 

випускники моєї школи».  

«Зіркові випускники».  Школа дає дорогу в життя своїм випускникам, які в 

свою чергу прославляють свою альма-матер вчинками і дієвими справами. 

Серед випускників 20-ї – відомі у місті та за його межами люди. Пошуковцями 

було відзняте інтерв’ю та створено фільм «Спогади про 20-ту», який став 

експозицією музею історії школи.  

«Мій клас- частинка сучасної історії». Маючи достойні традиції, давню і 

славну історію, орієнтуючись на зразок кращих випускників школи, сучасні 

учні ЗЗСО №20 прагнуть бути достойними наслідувачами. Уже зараз ми 

думаємо про те, який слід по собі залишимо.   Кращі з кращих - учні, учителі та 



батьки - за підсумками навчального року отримують найвищу нагороду 

визнання  – нагрудний знак «ГОРДІСТЬ ШКОЛИ».  

Шкільний учнівський парламент став фіналістом ІХ Міжнародного 

дитячого телевізійного фестивалю «Дитятко». Своїм досвідом роботи у 

учнівських проектах ділилися представники учнівського парламенту, учителі, 

батьки учнів. 

В рамках проекту «Зроби дитинство кольоровим» учнівський клуб 

«Лідер» проводить для малечі мікрорайону розважальні ігри та конкурси. 

Метою цих заходів є підтримка позитивного іміджу школи у мікрорайоні та 

розвиток комунікативних компетентностей членів клубу, що є важливою 

умовою створення нового українця. Шкільна команда «Лідер» - учасник 

міського та обласного етапів конкурсу учнівських проектів самоврядування  

«Ми віримо в гарне майбутнє» посіла І місце у номінації «Лідерський рух», ІІ 

місце  у номінації «Фото» та «Плакат» обласного фестивалю «Молодь обирає 

здоров’я». З грудня 2017 року стартував новий проект учнівського 

самоврядування із сортування відходів «Чисто 20-ть!». 

Учасники освітнього процесу – активні учасники міських заходів: 

«Полтава вишивана», «Великодня писанка», «Новорічний калейдоскоп», 

благодійний фестиваль «Творче тріо». 

За підсумками роботи у 2018-2019 н.р. найактивніші члени колективу 

нагороджені відзнакою «Гордість школи 2018-2019». 

Своїм досвідом роботи у проектах ділилися класні керівники під час 

проведення семінару для педагогів-організаторів, слухачів курсів підвищення 

кваліфікації при ПОІППО імені М.В. Остроградського «Учнівське 

самоврядування через призму проектної діяльності» (листопад 2018 р.). 

 

2.5. Охоплення учнів харчуванням 

У 2018-2019 н.р. вжито невідкладних заходів щодо створення умов для 

організації харчування дітей. Проводився облік учнів, які отримували 

безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків. 

Гарячим харчуванням було охоплено 219 учнів 1-4 класів, що становило 81%. Із 



учнів 5-11 класів харчувалося 130 учнів за кошти батьків та за кошти місцевого 

бюджету, що становило 39% від загальної кількості. 

Створено з представниками ради школи групу контролю за якістю 

харчування дітей. 

 

2.6. Охоплення поглибленими профілактичними медичними  оглядами 

учнів станом на 15.11.2018 р. 

Зросла кількість хворих на захворювання суглобів, знизилась гострота 

зору. 

Аналіз показав, що за роки навчання у школі учні втрачають своє здоров’я. Але 

відсоток хворих дітей порівняно з минулим роком знизився. 

Найбільше страдають на: 

 Опорно – рухливий апарат – 199%; 

 Серцево – судинну систему – 68%; 

 Органи зору – 108%. 

Особливу увагу привернула тенденція зростання захворюваності учнів 

11-х класів. Із 22 випускників лише 8 є здоровими. 

З метою збереження і зміцнення здоров’я учнів у навчальному плані збільшено 

кількість годин на фізкультурно – оздоровчу діяльність, гурткову роботу: 

 Гурток «Школа безпеки»; 

 Гурток «Баскетбол»; 

 Гурток  хореографічного мистецтва. 

 

3. Прогноз тенденцій зміни соціального замовлення на освітні послуги 

Соціальне замовлення на освіту - це відображення інтересів тих сторін, 

чиї потреби задовольняються в процесі діяльності освітньої установи. 

Характеристика соціального замовлення стосовно школи складається з 

таких основних компонентів: 

• державного замовлення (визначається нормативними документами, в першу 

чергу державним освітнім стандартом); 



• потреб учнів (виявляються по результатами опитувань, анкетування та 

експертних оцінок педагогів); 

• очікувань батьків (визначаються в ході бесід, соціологічних досліджень, 

анкетування тощо); 

• професійно-педагогічних потреб вчителів (виявляються в процесі бесід, 

анкетування, опитувань, публічного обговорення шкільних проблем).  

З точки зору держави, до числа пріоритетів вдосконалення шкільної 

освіти належать такі напрямки: 

• оптимізація освітнього процесу з метою збережень фізичного, психічного та 

духовно-морального здоров'я учнів, що сприяють формуванню духовності й 

активної громадянської позиції особистості;  

• введення профільного навчання в старшій школі з метою забезпечення 

професійної орієнтації та професійного самовизначення учнів; 

• забезпечення умов для розвитку і становлення особистості кожної дитини, 

прояви та реалізації потенційних можливостей кожного школяра; 

• вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів на всіх 

ступенях навчання та державно-громадської системи оцінки якості освіти; 

• інформатизація освітньої практики, формування функціональної 

інформаційної грамотності випускників як основи інформаційної культури 

особистості. 

Аналіз перерахованих вище напрямків показує, що вони є актуальними і 

обумовлені викликами часу для учасників освітнього процесу школи. 

Адміністрація, вчителі, учні, батьки бачать свою освітню установу як відкритий 

інформаційний освітній простір, в якому створені умови для особистісного 

зростання всіх суб'єктів освітнього процесу.  

 

Очікувані результати реалізації програми розвитку школи 

Для адміністрації: 

• активізація діяльності всіх структур школи; 

• підвищення ефективності управління; 

• збереження іміджу школи; 



• використання механізмів і прийомів стимулювання діяльності педагогів; 

• створення школи рівного доступу 

Для вчителів: 

• покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу; 

• використання вчителями інноваційних та вироблення власних технологій; 

• підвищення рівня професійної компетентності педагогів; 

• створення комфортних психолого-педагогічних умов для здійснення 

професійної діяльності. 

Для учнів: 

• підвищення рівня навчальних досягнень учнів; 

• формування інформаційних, інтелектуальних та комунікативних 

компетенцій; 

• створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах шкільної діяльності; 

• формування правової та громадської свідомості; 

• підвищення показників фізичного та психологічного здоров’я; 

• навчання у школі рівних можливостей. 

Для батьків: 

• створення умов для задоволення потреб батьків щодо отримання якісної 

освіти дітьми; 

• встановлення та зміцнення дружніх відносин між родинами учнів і 

школи; 

• створення умов для: задоволення інтересів і розвитку різноманітних 

здібностей школярів; 

• збереження та зміцнення здоров'я дітей; 

• виховання громадянина, здатного до суспільного життя. 

Для представників громадськості: 

• підвищення уваги та інтересу до проблем навчання і виховання у школі; 

• участь у вирішенні проблем навчання та виховання; 

• створення позитивного іміджу школи в соціумі міста, підвищення її 

конкурентоздатності. 

 



4. Мета, місія, стратегічні  завдання, принципи та пріоритети  розвитку 

школи 

В основу плану перспективного розвитку школи покладається  

врахування в освітньому процесі особистісних характеристик кожного учня, 

орієнтація навчально-виховного процесу на загальнолюдські цінності з 

урахуванням соціально-психологічних особливостей регіону Полтавської 

області. 

Сучасний підхід до стратегії розвитку освіти наголошує, що якість освіти 

є найефективнішим засобом для задоволення освітніх потреб суспільства, сім'ї, 

дитини. Якість оцінюється моральними та ринковими категоріями, це не тільки 

якість кінцевих результатів, але й всіх процесів, які впливають на кінцевий 

результат. Тому управління нашою школою буде зосереджуватися на 

управлінні якістю освіти. А це співвіднесення результатів роботи школи з 

метою, яку коллектив школи поставив перед собою. 

Мета ЗЗСО №20 – забезпечити позитивну динаміку розвитку школи як 

відкритої системи, конкурентоздатної й орієнтованої на підготовку 

громадянина-патріота, здатного до участі в розв’язанні сьогоденних і 

перспективних завдань держави, готового до  свідомого життєвого вибору та 

самореалізації, трудової діяльності та громадянської  активності. 

Місія  школи полягає у:  

 забезпеченні якісної освіти як найважливішої умови успішної соціалізації 

дитини в сучасному суспільстві;  

 формуванні свідомості громадянина, що володіє політичною культурою, 

критичним мисленням, здатністю самостійно здійснювати свій вибір; 

 вихованні любові до Батьківщини, духовності, моральності; 

 створенні умов, сприятливих для доброзичливого ставлення до школи, 

однолітків, учителів, держави; 

 прийнятті різноманітності культур і особистостей; 

 підтриманні сприятливої атмосфери співробітництва серед працівників 

школи, батьків та громадськості; 

 здатності розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки; 



 уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя; 

 застосуванню інформаційно – комунікативних технологій. 

Для досягнення цієї мети необхідно передбачити вирішення наступних 

cтратегічних завдань програми: 

– забезпечення якості освіти, яка відповідає сучасним освітнім стандартам; 

– модернізація ресурсного (матеріально-технічного, кадрового, 

методичного) забезпечення освітнього процесу та формування сучасної 

шкільної інфраструктури; 

– створення умов навчання для дітей з особливими освітніми потребами; 

– розвиток інформатизації освіти в школі та розширення єдиного 

інформаційного простору; 

– формуванні в учнів громадської свідомості, відповідальності та 

активності, громадського обов’язку та громадської гідності; 

– виховання свідомого громадянина України, патріота, який усвідомлює 

свою належність до сучасної європейської цивілізації; 

– виховання особистості з демократичним світоглядом, яка не порушує 

прав, свобод людини, із повагою ставиться до традицій, культури інших 

держав, народів; 

– вироблення в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я 

інших громадян як до найвищої цінності; 

– формування професійної компетентної особистості, здатної до 

суспільного життя та співпраці в громадянському суспільстві; 

– гуманізація міжособистісних стосунків між педагогами, дітьми та 

батьками; 

– формування іміджу школи. 

Принципами діяльності педагогічного колективу ЗЗСО №20 є: 

Принцип особистісної орієнтації освіти. Визнання особистостей -  

учасників педагогічної взаємодії – як найвищої цінності. Забезпечення 

організації освітнього процесу відповідно до індивідуальних інтересів, 

здібностей та потреб кожного учня, виявлення талантів кожної дитини школи, 



створення найсприятливіших умов для всебічного та гармонійного розвитку 

учня ЗЗСО №20. 

Діяльнісний принцип. Сутність людської особистості розкривається 

тільки у цілеспрямованій усвідомленій діяльності. 

Принцип збереження здоров’я всіх учасників освітнього процесу. 

Принцип науковості. Увесь освітній процес побудований на знанні 

психології  дітей. 

Принцип демократизації. Створення навчального закладу адаптованого 

і комфортного для дітей, батьків, учителів, який забезпечує можливість 

самореалізації кожного учня. Ставлення до учня , як до майбутнього 

повноправного громадянина України, визнання прав учня на всебічний 

розвиток та реалізацію своїх здібностей. 

Принцип стандартизації.  Зміст освітнього процесу та рівень 

навчальних досягнень учнів відповідає національним нормам і стандартам 

освіти. 

Принцип інтеграції.  Оптимізація процесу реального розвитку кожного 

школяра забезпечується через інтеграцію його урочної та позаурочної 

діяльності.  

Принцип відповідності. Корекційно-розвивальна відповідність 

освітнього процесу спрямована на задоволення потреб розвитку школярів 

відповідно до їхніх нахилів та здібностей. 

Принцип життєвої спрямованості освітнього процесу в школі.  Метою 

цього принципу має бути особистісне, у тому числі й професійне, 

самовизначення випускників школи. 

Принцип модернізації. Створення єдиної системи збору, обробки та 

зберігання інформації, залучення ресурсів і можливостей глобальної мережі 

Інтернет; модернізація структур управління, функцій і методів управлінської 

діяльності в школі. 

Принцип гуманізації освіти. Освітній процес будується з акцентом на 

формування духовності на основі загальнолюдських цінностей, світової 

педагогічної культури, з організацією на інтереси, потреби та розвиток 



особистості учня. Школа — це виховання не тільки освічених, але й гуманних 

людей. 

Принцип індивідуалізації та диференціації. Зміст і технології 

освітнього процесу орієнтовані на забезпечення всебічного розвитку 

особистості школяра, розвитку індивідуальності з урахуванням його 

можливостей. 

Принцип безперервності. Забезпечення постійного самовдосконалення 

особистості. 

 

5.  Концепція розвитку школи: 

 підвищення якості освітніх послуг; 

 запровадження у школі інноваційних підходів, форм, методів і засобів 

навчання; 

 розвиток інклюзивного навчання; 

 забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників освітнього 

процесу; 

 активізація діяльності школи в освітньому просторі. 

 

5.1. Складові плану перспективного розвитку Комунального закладу 

«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 імені Бориса Серги 

Полтавської міської ради Полтавської області» 

 

До плану перспективного розвитку ЗЗСО № 20 входять наступні розділи: 

Реалізація сучасної державної політики в галузі освіти на основі 

державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку та 

потреб учасників освітнього процесу; нормативно- правових актів у сфері 

загальної середньої освіти. 

Створення  належних умов для розвитку доступності та якісної системи 

освіти у школі; умов рівного доступу до освіти; гуманних відносин в 

освітньому закладі; сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих 

учнів; належних умов для соціально- психологічного захисту учасників 



освітнього процесу; необхідної матеріально-технічної бази та фінансового 

забезпечення. 

Забезпечення функціонування школи в режимі постійного розвитку; 

розвитку мережі навчального закладу з урахуванням державних вимог і 

суспільних запитів; суттєвого зростання якості освітніх послуг; наукового 

підходу до виховання та соціалізації школи; запровадження компетентісно 

орієнтованого підходу в освіті як основи формування життєспроможної 

самодостатньої особистості; організацію профільного навчання; запровадження 

новітніх інформаційно - комунікативних технологій і дистанційної освіти в 

освітній процес; упровадження моніторингу якості освіти учнів школи у 

контексті зовнішнього незалежного оцінювання як аналізу результатів 

освітнього процесу в школі з метою підвищення освітніх послуг. 

 

6. Діяльність та завдання керівника школи по втіленню плану 

перспективного розвитку Комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 імені Бориса Серги Полтавської 

міської ради Полтавської області» 

 

6.1. Визначення цінностей і пріоритетів. 

Вірю, що кожна дитина обдарована і талановита. 

Моєю метою як керівника школи є будувати школу рівних 

можливостей для всіх:  

- школу, в якій навчатимуться поряд обдаровані діти і діти з 

особливими освітніми потребами;  

- школу, яка буде намагатися дати можливості для розвитку кожній 

дитині та розвинути її так, щоб вона була успішною в житті.  

Тобто, щоб дитина, навчаючись у школі, змогла набути всі життєві 

компетентності  в тому обсязі, в якому вони їй потрібні для її успішного 

становлення. 

Головним моїм завданням як керівника є: 

- виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини,  



- створення розвивального середовища, у якому б реалізувалися всі 

потенційні можливості конкурентоспроможних випускників.  

Все це можна здійснити лише за умов упровадження інноваційних 

педагогічних технологій, самовдосконалення й кваліфікаційного зростання 

вчителів, створення безперервного процесу формування творчої, обдарованої 

особистості. 

 

6.2. Шляхи реалізації плану перспективного розвитку Комунального 

закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 імені 

Бориса Серги Полтавської міської ради Полтавської області» 

відбуватиметься через: 

 

 освітній процес; 

 науково-методичне забезпечення освітнього процесу; 

 творчі здібності; 

 управління навчальним закладом; 

 кадрове забезпечення; 

 виховна система; 

 громадянин - патріот Батьківщини; 

 здорова особистість; 

 імідж школи; 

 матеріально – технічна база школи. 

 

Підпрограма «Освітній процес» 

Мета:  

• забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального і 

фізичного   розвитку учнів;  

• створення сприятливого середовища для навчання, самовираження  і 

самореалізації учнів; 

• створення умов для різнобічного розвитку особистості, індивідуалізації та 

диференціації навчання; 



• створення школи рівних можливостей; 

• розвиток спільних інклюзивних цінностей.  

Завдання:  

• забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту; 

• виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, 

підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності; 

• виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод людини і громадянина; 

• розвиток особистості шляхом залучення до творчої діяльності; 

• забезпечення наступності між дошкільною,  початковою та середньою 

освітою; 

• уникання практики виключення, дискримінації, існування бар’єрів у 

навчанні й участі у шкільному житті. 

Пріоритети:  

• запровадження сучасних форм і методів навчання; 

• забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини; 

• формування особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, 

здібностях, набутих завдяки навчанню; 

• визнання права дітей на якісну освіту за місцем проживання; 

• визнання того, що інклюзія в освіті є одним з аспектів інклюзії в 

суспільстві. 

Шляхи реалізації 

№ 

з/п 

Зміст роботи Очікувані результати Термін  

виконан

ня 

Відповідальні 

1. 1.  Забезпечення 

конституційного права 

дітей на здобуття 

загальної середньої 

освіти 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

2. 2. Залучення до навчання 

дітей 6-річного віку  

Розв’язання проблем 

наступності та 

перспективності між 

дошкільним 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 



навчальним закладом та 

школою 

3. 3.  Розробити та впровадити 

методичні рекомендації 

щодо моніторингу  

оцінювання навчальних 

досягнень учнів 

Підвищення якості 

знань учнів, що 

підтверджується 

результатами ЗНО 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

4. 4. Забезпечення учнів 

підручниками 

Створення оптимальних 

умов для здобуття 

освіти 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

5. 5. Організація науково-

дослідницької роботи 

учнів 

Зростання кількості 

учнів, які беруть участь 

в обласних  конкурсах, 

олімпіадах 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

6. Впровадження 

інклюзивної освіти у 

освітній процес закладу 

Забезпечення 

соціального розвитку, 

комунікативних 

навичок, навичок 

самостійності, 

навчальних і 

поведінкових навичок 

дітям з ООП 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

асистенти 

вчителів 

корекційні 

педагоги 

практичні 

психологи 

батьки 

7. Організація освітнього 

процесу  

для дітей з ООП 

Забезпечення учня з 

ООП психолого-

педагогічним 

супроводом; 

адаптація/модифікація 

навчальних  програм,  

диференційований 

підхід і розумне 

пристосування у 

викладанні;  

оцінювання відповідно 

до начальних програм.   

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

асистенти 

вчителів 

корекційні 

педагоги 

практичні 

психологи 

батьки 

 

 

 



Підпрограма  «Науково – методичне  забезпечення  освітнього процесу» 

Мета: 

 підвищення якості науково-методичної роботи з забезпеченням 

різноманітних форм навчання;  

 підвищення ефективності освітнього процесу;  

 стимулювання інформальної освіти та творчого пошуку вчителів. 

Завдання: 

 забезпечення освітнього процесу кадрами з відповідною педагогічною 

освітою;  

 забезпечення цілеспрямованого  методичного навчання педагогічних 

кадрів;  

 вдосконалення науково-теоретичної, методичної та психологічної 

підготовки вчителів;  

 стимулювання вчителів до інформальної освіти, активізація їх творчого 

потенціалу; 

Пріоритети:  

 ефективність науково-методичної роботи;  

 інформальна освіта – індивідуальна робота кожного вчителя; 

 участь у методичній роботі – обов’язок кожного педагогічного працівника.   

Шляхи реалізації 

№ 

з/п 

Зміст роботи Очікувані результати Термін  

викона

ння 

Відповідальні 

1. 1. Створювати умови для 

підвищення професійної 

майстерності та рівня 

методичної підготовки 

педагогічних кадрів 

Підвищення рівня 

фахової 

компетентності 

педагогічних 

працівників, сприяння 

їх самовдосконаленню 

та самоосвіті 

2019-

2025 

Адміністрація 

2. 2. Своєчасно надавати 

різноманітні інформаційні 

послуги та консультації 

Результат роботи 

вчителя – ефект 

розвитку учнів 

2019-

2025 

Адміністрація 

3. 3. Створювати умови для Використання 2019- Адміністрація 



оволодіння педагогами 

інноваційними методиками 

інноваційних методик 

у своїй роботі 

2025 вчителі 

4. 4. Забезпечувати вчителів 

електронними засобами 

навчального призначення 

для підтримки вивчення 

окремих предметів 

Розвиток 

професійного 

самовдосконалення 

вчителів 

2019-

2025 

Адміністрація  

5. 5. Розширити та удосконалити 

систему спецкурсів, 

факультативів, гуртків з 

метою дотримання 

профільності навчання за 

рахунок варіативної 

частини навчального плану 

Співпраця з іншими 

навчальними 

закладами: училища, 

технікуми, вищі 

навчальні заклади 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

6. 6. Забезпечити умови для 

ефективної роботи 

методичних об’єднань 

Підвищення 

кваліфікаційного рівня 

вчителів 

2019-

2025 

Адміністрація 

керівники 

ШМО 

7. 7. Створити та постійно 

поповнювати електронний 

банк даних матеріалів 

перспективного 

педагогічного досвіду 

Вдосконалення 

методичної підготовки 

вчителів 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

8. 8. Проводити різноманітні 

методичні  заходи з 

педагогами (колективні:  

семінари-практикуми, 

педагогічні читання, 

науково-практичні 

конференції, методичні 

оперативні наради, 

семінари; групові: 

методичні об’єднання, 

творчі групи, школи 

молодого вчителя, 

перспективного 

педагогічного досвіду; 

індивідуальні: 

наставництво, інформальна 

освіта, стажування, 

консультації, курсова 

Удосконалення 

методичної роботи 

школи; здатність 

педпрацівників до 

ініціативної, творчої, 

пошукової діяльності 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 



перепідготовка). 

9. 9. Програму професійного 

зростання кожного вчителя 

побудувати так, щоб 

кінцевим його результатом 

протягом 3–5 років стало 

узагальнення передового 

педагогічного досвіду, як 

правило, у формі 

навчальних посібників, 

наукових статей, 

експериментальних програм 

тощо. 

Узагальнювати 

передовий досвід 

педагогів школи 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

10. 10. Практикувати проведення  

періодичних звітів вчителів 

з питань організації роботи 

над цільовими проектами, 

науково-методичними 

проблемами, організацією 

науково – дослідницької, 

краєзнавчо-пошукової  

роботи учнів. 

Створення умов для 

поліпшення 

психолого-

педагогічної, 

інформаційної, 

методичної та 

практичної підготовки 

педагогічних кадрів 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

11. 11. На кожного вчителя завести  

індивідуальну методичну 

карту з  метою моніторингу 

динаміки зростання його 

професійного творчого 

потенціалу. 

Підвищення науково-

теоретичної, 

методичної та 

психологічної 

підготовки 

педагогічних 

працівників 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

 

Підпрограма «Творчі здібності учнів» 

Мета:  

• створення єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і 

підтримки обдарованих дітей та дітей з ООП;  

• створення умов для реалізації творчого потенціалу та обдарованості.   

Завдання:   

• допомога і підтримка обдарованих дітей;  

• раннє виявлення та розвиток творчих здібностей учнів; 



• об’єднати зусилля освітнього  закладу, установ, громадських організацій, сім’ї 

у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації творчих 

дітей;  

• забезпечення спадкоємності в роботі з обдарованими дітьми в початковій, 

середній і старшій школі 

• удосконалити систему соціальної підтримки і заохочення обдарованої молоді. 

Пріоритети:  

• створення оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації 

обдарованих  дітей; 

• залучення учнів до роботи в наукових секціях Малої академії наук,  до участі у 

міських, обласних учнівських олімпіадах, у міських, обласних конкурсах 

учнівської творчості. 

Шляхи реалізації 

№ 

з/п 

Зміст роботи Очікувані результати Термін  

виконан

ня 

Відповідальні 

1. 1. Провести діагностування 

щодо визначення природної 

здібності дитини за 

методикою Хаана і Кафа 

Гармонійний 

розвиток особистості 

учнів, сприяння їхній 

реалізації 

2019-

2025 

Адміністрація, 

вчителі 

2. 2. Поповнювати банк даних 

«Обдаровані діти» 

Створення системи 

пошуку, розвитку та 

підтримки 

обдарованої молоді 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

3. 3. Проведення шкільного 

конкурсу «Портфоліо учня» з 

метою обліку індивідуальних 

досягнень учнів 

Виявлення 

обдарованих дітей з 

наданням учням 

можливості 

подальшого 

навчання в заочних, 

очно-заочних і 

дистанційних 

школах, що 

дозволяють їм 

незалежно від місця 

мешкання освоювати 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 



програми профільної 

підготовки на основі 

індивідуальних 

досягнень 

4. 4. Участь учнів у міських, 

обласних учнівських 

олімпіадах, конкурсах, 

турнірах, фестивалях, у  

інтелектуальних та творчих 

змаганнях, в Інтернет – 

олімпіадах з основ наук 

Збільшення 

проценту учнів (до 

50%), які приймають 

участь в конкурсах, 

дистанційних 

олімпіадах різного 

рівня 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

5. 5. Створення умов для 

розкриття, розвитку та 

реалізації творчих, 

навчально-дослідницьких 

здібностей учнів 

Збільшення кількості 

учнів (до 20%), які 

займаються науково-

дослідницькою 

діяльністю 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

6. 6. Створення умов для 

підтримки дітей в умовах 

сімейного виховання 

Проведення 

батьківських зборів з 

теми «Розвиток 

обдарованості», 

організація 

консультування 

батьків та педагогів 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

7. 7. Створення умов для розвитку 

здібностей учнів шляхом 

організації індивідуальної 

роботи з ними, роботи у 

гуртках. 

Підвищення якості 

освітнього процесу, 

забезпечення 

інтелектуальних 

потреб учнів 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

8. 8. Використання можливостей 

дистанційного навчання в 

роботі з обдарованими дітьми 

Зростання ІКТ – 

компетентності 

учнів та педагогів 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

9. 9. Виявлення домінуючих 

здібностей та уподобань 

кожного учня шляхом 

проведення анкетування, 

психодіагностики 

Гармонійний 

розвиток особистості 

учнів, сприяння їхній 

реалізації 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

10. 10. Розміщувати кращі роботи з 

творчих конкурсів, МАН в 

електронному варіанті у 

розділі «Творчі роботи» на 

Збільшення 

проценту учнів, які 

приймають участь в 

конкурсах, 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 



шкільному сайті дистанційних 

олімпіадах різного 

рівня 

11. 11. Забезпечити умови 

співробітництва з науковими 

установами, відділами 

Центрів позашкільної освіти, 

діяльність яких спрямована 

на пошук і розвиток 

обдарованих дітей 

Консолідація зусиль 

відділу освіти, 

органів місцевого 

самоврядування, 

навчального закладу, 

установ, організацій 

та батьківської 

громади у роботі з 

обдарованою 

молоддю 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

12. 12. Забезпечити науково-

педагогічний супровід 

роботи вчителів з 

обдарованими дітьми 

Підвищення рівня 

науково-

методичного та 

інформаційного 

забезпечення 

педагогічних 

працівників, які 

проводять роботу з 

обдарованою 

молоддю 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

13. 13. Узагальнювати передовий 

педагогічний досвід вчителів, 

які працюють з 

обдарованими дітьми 

Поширення 

передового 

педагогічного 

досвіду вчителів, які 

працюють з 

обдарованими 

дітьми 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

14. 14. Використання 

інформаційного ресурсу 

бібліотечної бази 

Збільшення 

електронного 

ресурсу бібліотечної 

бази 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

Підпрограма  «Управління навчальним закладом»    

Мета:  

 вироблення стратегії розвитку освітньої системи школи;  

 забезпечення якісних змін в освітньому просторі школи відповідно до сучасних 

вимог. 



Завдання:   

 забезпечення оптимальної структури школи; 

 сприяння участі громадськості у формуванні освітньої політики школи; 

 створення умов для зростання професійного рівня педагогічних кадрів;  

 вдосконалення навчально-матеріальної бази школи; 

 здійснення систематичного планування, моніторингу та аналізу діяльності 

навчального закладу;  

 формування сучасної педагогічної культури батьків.   

Пріоритети:  

 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. 

Шляхи реалізації  

№ 

з/п 

Зміст роботи Очікувані 

результати 

Термін  

виконан

ня 

Відповідальні 

1 - Організація освітнього 

процесу;  

- планування навчально-

виховної роботи; 

- виконання нормативних 

документів; 

- вдосконалення 

внутрішньошкільного 

контролю. 

Організація та 

забезпечення 

оптимальних, 

стабільних умов 

для освітнього 

процесу 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі- 

предметники 

 Управління навчально-

виховним та господарським 

життям школи. Проведення 

педагогічних рад. 

Об’єднання зусиль 

педагогічного 

колективу школи 

для підвищення 

рівня навчально-

виховної роботи, 

упровадження в 

практику досягнень 

2019-

2025 

Адміністрація 



педагогічної науки 

й передового 

педагогічного 

досвіду 

 Впроваджувати модель 

громадсько-державного 

управління школою на засадах 

рівноправної участі усіх 

учасників у забезпеченні 

ефективності освітнього 

процесу  

Вивчення 

громадської думки 

та поширення її на 

прийняття 

управлінських 

рішень 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі- 

предметники 

 Створення цілісної системи 

управління, забезпечення 

якісного рівня контроль-

аналітичної діяльності у 

відповідності до сучасних 

вимог 

Підвищення якості 

освітнього процесу. 

Розвиток творчого 

потенціалу 

кожного вчителя 

2019-

2025 

Адміністрація 

 Забезпечити ефективну роботу 

громадського об’єднання 

батьків школи та громадського 

об’єднання педагогів  

Спільна дієва 

робота громадських 

об’єднань закладу 

2019-

2025 

Адміністрація,  

вчителі, батьки 

 Проведення систематичного 

моніторингу динаміки 

розвитку школи як ЗЗСО, 

життєвої компетенції учнів 

Визначення 

інтересів, 

уподобань, 

здібностей, 

можливостей, 

забезпечення умов і 

змісту педагогічної 

діяльності для 

максимальної 

реалізації їхніх 

здібностей 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі- 

предметники 

 Розробка процесів поєднання  

управління і самоуправління 

Оптимальне 

співвідношення 

зовнішнього 

управління і 

самоорганізації 

2019-

2025 

Адміністрація 

педколектив 



 Раціональний та доцільний 

розподіл функціональних 

обов’язків між адміністрацією, 

учителями 

Покращення 

роботи всіх сфер 

шкільної діяльності 

2019-

2025 

Адміністрація 

 Забезпечення життєдіяльності 

школи 

Залучення 

позабюджетних 

коштів, 

покращення роботи 

з охорони праці та 

соціального 

захисту 

2019-

2025 

Адміністрація 

 Надання платних додаткових 

послуг 

Задоволення потреб 

населення в сфері 

освітніх послуг 

2019-

2025 

Вчителі 

 Адміністративно-господарська 

робота 

Покращення 

матеріально-

технічної бази 

школи 

2019-

2025 

Адміністрація 

 Звіт директора перед 

громадськістю, колективом 

Постійне 

інформаційне 

забезпечення, 

гласність 

2019-

2025 

Адміністрація 

 Забезпечити систематичний 

інформаційний супровід 

освітнього процесу на 

шкільному сайті та стендах 

Інформованість 

вчителів, учнів, 

батьків у роботі 

школи 

2019-

2025 

Адміністрація 

 

Підпрограма «Кадрове забезпечення освітнього процесу» 

Мета: 

 підвищити престиж педагогічної професії у суспільстві; 

 створити систему планомірного поповнення школи 

висококваліфікованими спеціалістами та забезпечити високу результативність 

професійної діяльності педагогічних кадрів; 

 створити сприятливі умови для життя та професійної діяльності 

педагогічних працівників, забезпечити їхні конституційні права. 

Завдання: 

 оптимізація кадрового забезпечення школи; 



 підвищення ролі учителя у формуванні  суспільства; 

 підвищення рівня соціально-економічного та фінансового забезпечення 

підготовки педпрацівників, їх професійної діяльності . 

Пріоритети: 

 обґрунтоване прогнозування потреби в педпрацівниках; 

 стабілізація кадрового складу школи; 

 підвищення професійного рівня педпрацівників; 

 поліпшення морального і матеріального стимулювання професійної 

діяльності вчителів. 

Шляхи реалізації 

№ 

з/п 

Зміст роботи Очікувані 

результати 

Термін  

викона

ння 

Відповідальні 

1. 1. Визначення потреби в 

педагогічних працівниках 

Стабілізація 

кадрового складу 

школи 

2019-

2025 

Адміністрація 

2.  Забезпечення оформлення 

заявок на молодих спеціалістів  

2019-

2025 

Адміністрація 

3. 2. Забезпечення систематичного 

підвищення кваліфікації  

педпрацівників; впровадження 

сучасних інформаційних 

технологій 

Ріст професійної 

майстерності, 

розвиток творчої 

ініціативи, 

забезпечення 

ефективності 

навчально-

виховного процесу 

2019-

2025 

Адміністрація 

4. 3. Внесення пропозицій щодо 

нагородження державними та 

відомчими нагородами та 

знаками працівників школи у 

вищі органи управління освітою  

Моральне та 

матеріальне 

стимулювання 

вчителів 

2019-

2025 

Адміністрація 

5. 4. Удосконалення професіоналізму 

та методичної майстерності 

вчителів, широкого 

використання нових технологій  

Підвищення якості 

освіти 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

6. 5. Організація роботи з молодими 

та малодосвідченими вчителями.   

Виявлення 

найбільш активної, 

талановитої молоді.  

2019-

2025 

Вчителі- 

наставники 



7. 6. Проведення психолого – 

педагогічних консиліумів, 

психолого-педагогічних 

семінарів з метою 

удосконалення взаємовідносин 

«учитель – батьки – учень». 

Підвищення ролі 

вчителя у 

формуванні 

особистості 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

8. 7. Забезпечити участь вчителів у 

педагогічних конкурсах з метою 

висвітлення та розповсюдження 

передового педагогічного 

досвіду. 

Підвищення 

професійного рівня 

педагогічних 

працівників 

2019-

2025 

Вчителі 

 

Підпрограма «Інформаційно - освітнє середовище» 

Мета: 

 забезпечення якості навчання та комплексного підходу до використання 

сучасних інформаційно – комунікаційних технологій у навчально-виховному 

процесі; 

 створення єдиного освітнього інформаційного середовища; 

 підготовка учнів до життя та діяльності в умовах інформаційного 

суспільства, формування в них навички самостійного пошуку, оцінювання та 

систематизації інформації. 

Завдання: 

 модернізація  комп’ютерної техніки, 

 використання послуг всесвітньої мережі Інтернет; 

 широке впровадження в освітній процес інформаційних технологій; 

 придбання ліцензійного програмного забезпечення; 

 перепідготовка педкадрів, продовження шкільних курсів по оволодінню 

учителями комп’ютерною грамотністю. 

Пріорітети: 

 впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність;  

 комп’ютеризація навчального процесу та виховної роботи. 

 

 



Шляхи реалізації  

№ 

з/п 

Зміст роботи Очікувані 

результати 

Термін  

виконан

ня 

Відповідальні 

1. 1. Розвиток інформаційного 

простору навчального закладу 

Забезпечення якості 

навчання та 

комплексного 

підходу до 

використання 

сучасних 

інформаційно – 

комунікаційних 

технологій в 

освітньому процесі 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 

2. 2. Розробка нормативно-правової 

бази інформатизації школи, у 

тому числі: 

- концепції інформатизації школи; 

- програми інформатизації школи. 

Якісно новий рівень 

функціонування 

системи управління 

освітнім процесом та 

школою в цілому 

2019-

2025 

Вчитель 

інформатики.  

3.  Формування баз даних 

педагогічних працівників школи, 

учнів 

2019-

2025 

Секретар 

4. 3. Інформатизація управління 

школою, у тому числі: 

- - інформатизація діяльності 

адміністративно-управлінської 

ланки; 

- - інформатизація управління 

навчально-пізнавальною 

діяльністю учнів; 

- - інформатизація управлінської 

діяльності учнів 

Скорочення часу, 

виділеного на 

прийняття 

управлінських 

рішень, за рахунок 

упровадження та 

експлуатації систем 

перетворення 

інформації 

2019-

2025 

Адміністрація 

5. 4. Інформатизація методичної 

роботи школи, формування баз 

знань 

Створення 

електронної бази 

шкільної бібліотеки 

та тематичних 

цифрових архів 

інформаційних і 

методичних ресурсів 

з навчальних 

предметів 

2019-

2025 

Адмінстрація 

6. 5. Упровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у 

освітній процес 

Розширення 

доступності 

інформаційних 

ресурсів школи 

2019-

2025 

Адміністрація 

7. 6. Інформатизація діяльності Запровадження 2019- Бібліотекар 



бібліотеки передумов розробки 

та упровадження 

електронних 

документів 

2025 

8. 7. Удосконалення шкільного сайту Зацікавленість учнів 

у створенні сторінки 

або пошуку 

матеріалу для сайту 

2019-

2025 

Вчитель 

інформатики 

9. 8. Впровадження електронних 

щоденників 

Систематизація 

роботи 

адміністрації, 

вчителів та учнів  

2019-

2025 

Вчитель 

інформатики 

 

Підпрограма «Виховна система» 

Мета:  

 удосконалення та розвиток виховної системи на основі національних та 

загальнолюдських цінностей, пошук нових шляхів організації позакласної і 

позашкільної виховної роботи;  

 виховання вільної особистості, активної у виборі власної життєвої 

позиції, свідомого громадянина України.  

Завдання:  

 дотримання принципів виховання, визначених Національною програмою 

виховання дітей  та учнівської молоді в Україні;  

 удосконалення системи виховної роботи, спрямованої на розвиток 

особистості дитини; 

 реалізація у процесі роботи системного, творчого підходів до організації 

виховного процесу у класних колективах;  

 оптимальне поєднання 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 

 



Шляхи реалізації 

№ 

з/п 

Зміст роботи Очікувані результати Термін  

виконан

ня 

Відповідальні 

1. 1. Здійснювати виховний 

процес відповідно до 

діючих державних 

програм, інших 

нормативних актів, що 

обумовлюють виховну 

роботу в школі 

Організація виховного 

процесу на основі 

принципів, державних 

програм, нормативних 

актів, що дозволяють 

виховати соціально-

активну, освічену, 

моральну і фізично здорову 

особистість. 

2019-

2025 

Заступник 

директора з 

НВР, 

класні 

керівники 

2. 2. Удосконалювати діючу 

систему виховної роботи, 

впроваджувати нові 

технології та методики 

виховання дітей та 

учнівської молоді 

Формування в учнів 

громадської та правової 

свідомості, почуття власної 

гідності, творчого 

мислення, 

відповідальності, правових 

норм, естетичних станів, 

духовного багатства, 

системи наукових знань 

про природу, людину, 

суспільство. 

2019-

2025 

Заступник 

директора з 

НВР,  

класні 

керівники 

3. 3. Здійснювати виховну 

роботу в класних 

колективах, керуючись 

новими пріоритетами  

концепції «Нова 

українська школа». 

Забезпечення умов для 

розвитку творчого 

потенціалу особистості, 

перспектив її саморозвитку 

в колективі, розширення та 

поглиблення 

внутрішньошкільних 

зв’язків, забезпечення 

успішності спільної 

діяльності дітей і дорослих. 

2019-

2025 

Заступник 

директора з 

НВР,  

класні 

керівники 

4. 4. Здійснювати правове та 

психологічне 

забезпечення виховного 

процесу з дітьми – 

сиротами та дітьми з 

дисфункційних сімей 

Формування 

високоморальної 

особистості та її 

самореалізації на основі 

всебічного розвитку 

здібностей дитини з 

2019-

2025 

Заступник 

директора з 

НВР,  

класні 

керівники 



врахуванням її 

психологічних 

особливостей та 

природного потенціалу,  

осмислення 

загальнолюдських і 

соціальних цінностей світу. 

5. 5. Забезпечувати 

ефективність 

профілактики девіантної 

поведінки дітей та 

учнівської молоді, 

спрямовувати виховний 

процес на попередження 

та подолання 

тютюнопаління, 

вживання наркотичних та 

психотропних речовин, 

профілактики ВІЛ/СНІДу 

Збільшення кількості учнів 

і батьків, що ведуть 

здоровий спосіб життя і 

систематично займаються 

спортом. Створення 

оптимальних умов для 

забезпечення фізичного 

розвитку особистості, 

збереження її здоров’я, 

отримання знань 

особливостей організму, 

набуття санітарно-

гігієнічних умінь та 

навичок догляду за 

власним тілом, підтримку і 

розвиток його 

потенціальних 

можливостей. 

2019-

2025 

Практичний 

психолог, 

адміністрація 

6. 6. Поєднувати 

організаційно-

педагогічну, родинно-

сімейну, національно-

культурну, просвітницьку 

діяльність педагогів, 

батьків, учнів, місцевої 

громади 

Створення гармонійного 

всебічного розвитку 

дитини, підготовка її до 

життя в існуючих 

соціальних умовах, 

реалізація її творчого 

потенціалу, формування у 

дітей моральних цінностей 

з позиції добра, 

справедливості, правди. 

Формування умов для 

професійного зростання 

педагогів, взаємодія 

батьків, учнів, місцевої 

громади. 

2019-

2025 

Заступник 

директора з 

НВР,  

класні 

керівники 



7. 7. Формувати у 

підростаючого покоління 

основи естетичної та 

екологічної культури, 

героїко-патріотичного, 

громадянського, 

національного, трудового 

виховання 

Виховання різнобічно-

гармонійної особистості, 

готової до виконання 

громадських і 

конституційних обов’язків, 

спадкування духовних 

надбань українського 

народу, досягнення 

високих взаємин 

формування особистісних 

рис громадянина 

Української держави, 

екологічної культури. 

2019-

2025 

Заступник 

директора з 

НВР,  

класні 

керівники 

8. 8. Створення умов для 

вільного саморозвитку 

особистості та 

збереження 

індивідуальності учнів 

Формування 

високоосвіченої, соціально 

активної й національно 

свідомої особистості, яка 

співпрацює на принципах 

рівності, гласності, 

демократизму. 

2019-

2025 

Адміністрація 

9. 9. Розвиток і зміцнення 

традицій школи 

Формування соціально-

зрілої, творчої особистості 

з почуттям національної 

самосвідомості. 

2019-

2025 

Адміністрація 

10. 10. Поширення найбільш 

ефективних та 

прогресивних форм 

відродження 

національних свят та 

обрядів, національних 

традицій 

Формування у молодого 

покоління національних 

якостей, глибоке розуміння 

ним приналежності до 

українського народу, 

важливого ставлення до 

культурної спадщини, до 

розвитку суспільства і 

культури, до відновлення 

духовних надбань народу. 

2019-

2025 

Заступник 

директора з 

НВР,  

класні 

керівники 

11. 11. Розширення сфери 

позаурочної діяльності 

учнів шляхом збільшення 

кількості гуртків, 

спортивних секцій, 

об’єднань за інтересами 

Збільшення проценту 

охоплення додатковою 

освітою учнів школи. 

Залучення дітей до 

експедиційної, художньо-

практичної, учбово-

2019-

2025 

Адміністрація 



пізнавальної діяльності. 

Розвиток ініціативи і 

самодіяльності учнів. 

12. 11. Поглиблення 

профінформаційної та 

профорієнтаційної 

роботи 

Усвідомлений вибір 

учнями майбутньої 

професії, допомога у 

подальшому навчанні або 

працевлаштуванні 

випускників. Виховання 

конкурентоспроможного 

випускника на ринку праці 

2019-

2025 

Заступник 

директора з 

НВР, класні 

керівники 

13. 12. Збільшення кількості 

учнів, які беруть активну 

участь у житті школи. 

Підвищення якості 

навчання, зміцнення 

свідомої дисципліни, 

організації позакласної 

роботи. 

Збільшення кількості 

учнів, які беруть активну 

участь у житті школи. 

Підвищення якості 

навчання зміцнення 

свідомої дисципліни, 

організації позакласної 

роботи. 

2019-

2025 

Заступник 

директора з 

НВР,  

класні 

керівники 

 

Підпрограма «Я – громадянин і патріот своєї держави» 

Мета: 

• виховувати у молоді почуття любові до Батьківщини, відданості справі 

зміцнення державності; 

• формувати активну громадянську позицію учнів та підготувати їх до 

розв’язання сучасних проблем 

• утверджувати гуманістичні правові ідеї, загальнолюдські та національні 

правові цінності, високі моральні засади в суспільному житті; 

• підвищувати правову культуру та знання неповнолітніх. 

Завдання: 

• надати учням знання про особливості становлення демократії в Україні, 

політичну систему і владу на усіх рівнях суспільного життя, про закони та 

законодавчі системи країни; 

• формувати політичну та правову культуру учнів, виховувати повагу до 

символіки і Конституції України, державної мови; 



• затверджувати ідеї гуманістичної моралі та формувати повагу учнів до 

таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість; 

• виховувати уміння відстоювати свої права, інтереси, переконання, 

усвідомлювати свої обов’язки; 

• навчити учнів визначати форми та способи своєї участі в житті 

суспільства, захищати та підтримувати закони про права людини. 

• вивчати  історію Полтавського краю, шанувати людей праці, з любов’ю 

та повагою ставитись до батьків, оберігати природу, турбуватись про неї, 

збагачувати її.  

Пріоритети: 

• впровадження в освітній процес системи заходів спрямованих на 

виховання та формування особистості на основі норм соціальної поведінки; 

• створення умов для розвитку становлення та прояви творчої активності 

особистості учня; 

• організація пошукової та дослідницької діяльності учнів з історії рідного 

краю 

Шляхи реалізації 

№ 

з/п 

Зміст роботи Очікувані 

результати 

Термін  

виконан-

ня 

Відповідальні 

 

1. 1. Продовжити вивчення 

військової історії рідного краю. 

Збереження 

вікових духовних 

цінностей 

2019-

2025 

Вчителі 

історії 

2. 2. Співпраця з ветеранами 

первинної організації 

Подільського району м. 

Полтави 

Збір матеріалів для 

шкільного музею 

 Рада музею 

3. 3. Проведення: 

- уроків Мужності; 

- літературних конкурсів; 

- зустрічей Пам’яті та жалоби; 

- екскурсій до пам’ятних місць 

Полтави та області; 

- акції «Ветеран живе поруч»; 

- зустрічі з учасниками АТО. 

Розвиток творчих 

здібностей учнів. 

Виховання учнів в 

дусі національної 

самосвідомості, 

любові до 

Батьківщини.  

Виявлення 

2019-

2025 

Адміністрація, 

класні 

керівники 



4. 4. Показ театральних постанов, 

поздоровлення ветеранів, 

військових, які приймали 

участь у бойових діях на 

територіях інших держав, 

учасників АТО. 

доброти, 

милосердя, 

людяності, 

співчуття к 

людської долі 

2019-

2025 

Класні 

керівники 

5. 5. Співпраця з Полтавським 

краєзнавчим музеєм імені В. 

Кричевського та іншими 

музеями міста. 

Формування в 

учнів життєвих 

цінностей: до 

історичних, 

культурних і 

духовних надбань 

рідного краю, до 

праці, до мистецтва 

2019-

2025 

Адміністрація 

6. 6. Поповнення розділу «Бойової 

слави» та «Воїни АТО» у 

шкільному музеї 

Проведення 

тематичних 

екскурсії для учнів, 

батьків, 

працівників школи, 

громадськості 

2019-

2025 

Рада музею 

історії школи, 

пошуковий 

загін «Лтава». 

7. 7. Випуск шкільної газети 

«Перерва № 20»  

Підвищення іміджу 

школи 

2019-

2025 

Редакційна 

група, 

учнівський 

парламент 

8. 8. Приймати участь у шкільних, 

міських, обласних олімпіадах, 

МАН, турнірах, конкурсах, 

Міжнародному конкурсі 

знавців української мови імені 

Петра Яцика, Всеукраїнському 

творчому конкурсі «Я вірю в 

майбутнє твоє, Україно!», 

Всеукраїнському конкурсі 

учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої!» 

тощо. 

Виховання учнів в 

дусі національної 

самосвідомості, 

любові до 

Батьківщини, 

рідної мови. 

Поповнення 

інформаційної бази 

з військово-

патріотичного та 

правового 

виховання 

2019-

2025 

Заступник 

директора з 

НВР,вчителі - 

предметники 

9. 9. Поповнення бібліотеки 

літературою з правової 

тематики 

Підвищення 

читацького 

інтересу 

2019-

2025 

Адміністрація, 

бібілотекар 

10. 10. Вивчення педагогами та Підвищення 2019- Адміністрація 



учнями нормативно-правових 

документів про права та 

обов’язки громадян 

(Декларація про права людини, 

конвенції про права  дитини) 

правової культури 

серед вчителів, 

батьків та учнів 

2025 

11. 11. Поповнення стендів та куточків 

з правового виховання 

2019-

2025 

Учителі права 

12. 12. Проведення 

- - семінарів для вчителів з 

правової тематики; 

- - батьківських зборів; 

- - класних годин; 

- - позакласних заходів; 

2019-

2025 

Адміністрація, 

класні 

керівники 

13. 13. Проведення зустрічей з 

представниками кримінальної 

поліції, службою у справах 

сім’ї і дитини, лікарем – 

наркологом. 

Попередження 

правопорушень і 

злочинів серед 

неповнолітніх, 

запобігання 

дитячій 

бездоглядності, 

впливу алкоголю, 

тютюнопаління та 

наркоманії 

2019-

2025 

Адміністрація 

 

Підпрограма «Здорова особистість» 

Мета програми: 

• створення умов для формування здоров’я кожного учасника освітнього 

процесу;  

• формування особистості учня, спроможного розвивати себе фізично та 

духовно; 

• розвиток культури здоров’я суб’єктів освітнього процесу. 

Завдання: 

• проведення профілактичної, оздоровчої освітньої  діяльності;  

• зміцнення здоров’я підростаючого покоління; 

• виховання в школярів відповідального ставлення до власного здоров’я 

та  здоров’я оточуючих;  



• навчання учнів правилам, нормам безпечної поведінки;  

• організація гурткової, позакласної та позашкільної роботи до формування 

здорового образу життя учнів; 

• медичний, педагогічний та соціально-психологічний моніторинг. 

Пріоритети:  

• виховання у дитини відповідального ставлення до власного здоров’я; 

• формування культури здоров’я та пропаганди здорового способу життя. 

Шляхи реалізації 

№ 

з/п 

Зміст роботи Очікувані результати Термін  

виконан

ня 

Відповідальні 

1.  Контроль за станом здоров’я 

учнів. Моніторинг 

поглибленого медичного 

огляду учнів. Проведення 

педради «Гігієнічні і 

педагогічні основи 

організації навчання учнів» 

Забезпечення 

індивідуального 

підходу у освітньому 

процесі, створення 

умов для 

сприятливого  

фізичного та 

психічного розвитку 

дітей 

2019-

2025 

Адміністрація, 

сестра 

медична 

2.  Організація навчального дня 

і тижня з урахуванням 

санітарно-гігієнічних норм і 

особистостей розвитку 

дітей: 

- - проведення рухливих ігор 

та фізкультхвилинок на 

уроках та перервах; 

- -  забезпечення обладнанням  

спортивного залу,    

- - обладнання кабінету 

психологічного 

розвантаження – темної 

сенсорної кімнати; 

- - обладнання кабінету 

практичного психолога 

Забезпечення 

раціонального режиму 

дня учнів, що впливає 

на підвищення рівня 

знань, поліпшення 

здоров’я. 

2019 -

2025 

Адміністрація 

3.  Робота щодо створення 

банку даних «Здоровий 

Досягнення високого 

рівня мотивації учнів 

2019 -

2025 

Адміністрація, 

вчителі 



спосіб життя» для 

організації просвітницько – 

виховної роботи з учнями та 

батьками, яка направлена на 

формування цінності 

здоров’я та здорового 

способу життя (в тому числі 

з питань профілактики 

наркоманії, алкоголізму, 

тютюнопалінню). 

Проведення педагогічних 

рад, нарад, 

загальношкільних 

батьківських зборів 

«Формування здорової 

особистості».  

щодо ведення 

здорового способу 

життя 

4.  Індивідуальні, групові, 

медико – психологічні 

консультації з проблем 

здоров’я. Класні години 

«Спосіб життя та стан 

здоров’я учнів», брейн - 

ринги, дискусії, предметні 

вікторини, акції «Палити 

або не палити», «Ні - 

розповсюдженню СНІДу», 

«Світ без наркотиків». 

Підготовка тематичних 

бюлетенів. 

2019-

2025 

Адміністрація, 

вчителі 

5.  Забезпечити контроль за 

порядком, якістю та 

дотриманням норм 

харчування дітей в школі. 

Проведення класних годин, 

батьківських зборів, 

оформлення стендів 

«Здорове харчування» 

Планомірна 

організація 

повноцінного 

збалансованого 

харчування учнів 

2019-

2025 

Адміністрація, 

члени 

батьківського 

об’єднання 

6.  Організація профілактичної 

роботи зі збереження та 

закріплення здоров’я учнів. 

Зниження рівня 

захворюваності учнів. 

Сформованість 

2019-

2025 

Сестра 

медична,  

практичний 



Проведення шкільних 

змагань з окремих видів 

спорту, Днів здоров’я, 

військово-спортивних ігор, 

сімейно-спортивних свят. 

Участь у благоустрої 

території  школи. 

цінності здорового 

способу життя учнів. 

психолог, 

вчителі 

7.  Створити умови щодо 

формування нового 

мислення, спрямованого на 

потребу і необхідність у 

здоровому способі життя, 

зміцнення здоров’я всіх 

учасників освітнього 

процесу 

Збільшення 

професіональної 

компетенції та 

зацікавленості  

педагогів в збереженні 

та закріпленні 

здоров’я школярів 

2019-

2025 

Адміністрація 

8.  Забезпечити якісну 

ступеневу підготовку та 

перепідготовку 

педагогічних кадрів з питань 

формування здорового 

способу життя та активного 

й змістовного дозвілля 

учнівської молоді 

Запровадження 

системи заходів, 

спрямованих на 

встановлення 

продуктивної 

взаємодії педагогів та 

психологічної служби 

2019-

2025 

Адміністрація, 

практичний  

психолог 

9.  Забезпечити належну 

організацію відпочинку та 

оздоровлення дітей. 

Організація роботи 

пришкільного дитячого 

оздоровчого табору 

Вибір молоддю 

здорового способу 

життя у шкільні роки 

та дотримання його 

протягом усього життя 

2019-

2025 

Адміністрація, 

вчителі 

10.  Запроваджувати комплекс 

заходів щодо попередження  

травмування та нещасних 

випадків під час освітнього 

процесу 

Ріст рівня фізичного 

розвитку та фізичної 

підготовки школярів. 

Підвищення рівня 

самостійності та 

активності в руховій 

діяльності 

2019-

2025 

Адміністрація 

11.  Залучення учнів до занять 

спортом у спортивних 

секціях та гуртках у 

позаурочний час 

Формування здорової 

особистості, набуття 

учнями навичок 

здорового способу 

2019-

2025 

Вчителі, 

позашкільні 

навчальні 

заклади 



життя. 

12.  Створення шкільного 

спортивного клубу «Старт» 

Збільшення кількості 

учнів, які залучені в 

позашкільну 

спортивну діяльність. 

 

2019-

2025 

Вчителі 

фізичної 

культури 

13.  Організація та проведення 

спортивних заходів з дітьми 

та батьками на базі школи. 

Підготовка шкільних 

команд до спортивних 

змагань 

2019-

2025 

Громадське 

об’єднання 

батьків, 

адміністрація 

14.  Проведення з залученням 

спеціалістів лекцій, 

батьківських зборів, 

конференцій, присвячених 

віковим особистостям, 

проблемам збереження 

здоров’я. 

Профілактика 

шкідливих звичок 

серед підлітків 

2019-

2025 

Сестра 

медична, 

практичний 

психолог, 

вчителі 

 

15.  Участь у молодіжних 

програмах і проектах. 

Виховання здорової 

особистості, набуття 

учнями навичок 

здорового способу 

життя. 

2019-

2025 

Практичний 

психолог, 

учнівський 

парламент 

16.  Налагодження співпраці з 

громадою району щодо 

пропаганди здорового 

способу життя 

Набуття учнями 

навичок здорового 

способу життя 

2019-

2025 

Громада 

району, 

вчителі, 

адміністрація 

17.  Оновлення медичного 

обладнання у медичному 

кабінеті 

Поліпшення якості 

медичного 

обслуговування учнів 

2019-

2025 

Адміністрація, 

спонсори 

 

Підпрограма «Імідж школи» 

Мета:  

• побудова хорошої школи – перший крок до формування її іміджу;  

• підвищення конкурентоздатності на ринку освітніх послуг.   

Завдання:   

• створення школи, яка б вирізнялася з-поміж інших яскравою 

індивідуальністю, викликала бажання працювати чи навчатися тільки в ній;  

• турбота про високу репутацію; 



• формування традицій; 

• створення привабливого образу педагога; 

• виховання в педагогів, учнів, батьків любові до школи, міста, 

Батьківщини, усвідомлення ними свого громадянського обов’язку. 

Пріоритети:  

• налагодження особистих взаємин із батьками, створення позитивних 

емоційних зв’язків (для задоволення потреб батьків у відчутті своєї 

значущості); 

• формування спланованого образу школи на основі наявних ресурсів. 

Шляхи реалізації 

№ 

з/п 

Зміст роботи Очікувані результати Термін  

виконан

ня 

Відповідальні 

1. 1. Урахування сильних і 

слабких сторін діяльності 

школи 

Сильні сторони 

актуалізуємо й           

попопуляризуємо;  

з проблемами - 

працюємо 

2019-

2025 

Адміністрація 

2. 2. - Оптимістичний настрій  і 

доброзичливий 

мікроклімат у 

вчительському й дитячому 

колективах; 

- захоплений, небайдужий 

професійний педагогічний 

колектив; 

- якість освітніх послуг; 

- постійний саморозвиток 

колективу, об’єднання 

спільною справою 

вчителів, дітей, батьків; 

- зв’язки школи з різними 

соціальними інститутами, 

ВНЗ тощо; 

- результати, досягнення  

діяльності освітнього 

закладу; 

Відрізнятися від 

інших і всіляко 

підкреслювати цю 

відмінність 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі  

учні 



- наявність яскравої 

зовнішньої символіки: 

девіз, власний сайт в 

Інтернеті; 

- матеріальна база 

освітнього закладу 

3. 3. Залучення союзників: 

учнів, батьків, ЗМІ: 

- випускники – головні 

«піарщики», «візитна 

картка» школи; 

- батьки учнів– 

найавторитетніші 

суб’єкти, дають не лише 

реальну оцінку, а й 

корегують громадську 

думку й думку своїх дітей 

про школу. Головне бути з 

батьками «на одному боці 

барикад»; 

- ЗМІ – посередник між 

школою й суспільством 

(інформування про шкільні 

досягнення, освітні 

послуги, громадські 

проекти, благодійні акції) 

Формування 

компетентного 

випускника (поведінка 

учнів у громадських 

місцях демонструє 

стандарти, прийняті в 

шкільному закладі) 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі  

батьки 

4. 4. - Підвищення організаційної 

культури (комфортність 

шкільного середовища, 

оптимізм і 

доброзичливість у 

колективі, навчання етики 

ділових взаємин). 

Якість освітніх послуг. 

- Внесок школи в розвиток 

освітньої підготовки учнів, 

їхньої вихованості, 

творчих здібностей. 

- Поповнення сайту школи. 

- Участь у міських, 

Громадський резонанс 2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі 



обласних, всеукраїнських 

проектах. 

5. 5.  Популяризація досягнень 

учителів на рівні району, 

міста, області. 

- Підняття статусу вчителя. 

Виявлення 

проблемного поля 

школи й визначення 

стратегічних точок 

докладання загальних 

зусиль 

2019-

2025 

Адміністрація 

6. 6. Набуття досвіду 

використання знань на 

практиці. 

Створення власного 

іміджу кожним 

учасником освітнього 

процесу 

2019-

2025 

Адміністрація 

вчителі  

учні 

7. 7. Аналіз відповідності 

сформованого іміджу 

бажаним результатам. 

Зацікавленість школи в 

набутті хорошої репутації 

Привітність 

персоналу; 

увічливість дітей; 

чистота території 

навколо школи; 

порядок і охайність 

туалетів; з любов’ю 

оформлений інтер’єр; 

естетичний зовнішній 

вигляд учителів і 

учнів 

2019-

2025 

Адміністрація 

 

Підпрограма: «Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу» 

Мета програми:  

 забезпечення в школі належних умов для навчання і виховання 

відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог. 

Завдання:  

 провести комплекс енергозберігаючих заходів;  

 поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі школи;  

 виконувати капітальні та поточні ремонти за новітніми технологіями, які 

передбачають тривалий гарантійний термін експлуатації;  

 забезпечити школу сучасними меблями відповідно до санітарно-

гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для 

організації освітнього процесу;  



 забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-

технологічних вимог безпечні умови для навчання та життєдіяльності в школі;  

 вжити додаткових заходів щодо збільшення частки спеціальних коштів за 

рахунок благодійних внесків та інших незаборонених законом джерел. 

Пріоритети:  

 здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази школи.   

Очікувані результати 

 забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних та інженерно-

технічних вимог безпечних та комфортних умов навчання та життєдіяльності;  

 оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу.  

 створення сприятливих умов  для організації освітнього процесу. 

 удосконалення якості системи освіти через забезпечення кабінетів 

необхідним обладнанням 

Шляхи реалізації  

№

з/

п 

Зміст роботи 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Відповідальні 

1.  Проводити технічний аналіз 

стану приміщень школи 

+ + + + + + Адміністрація 

Завідувач 

господарства  

УО 

2.  Проводити  поточний ремонт 

будівлі школи:  

- навчальних кабінетів,  

- спортивного залу,  

- бібліотеки, 

- їдальні, 

- допоміжних приміщень, 

- ремонт полів, заміна 

покриття, 

- актового залу, 

- туалетів, 

- рекреацій, коридорів, 

сходових прольотів 

+ + + + + + Адміністрація 

Завідувач 

господарства  

УО 

3.  Благоустрій шкільного 

подвір’я, встановлення 

огорожі, ремонт даху, 

фарбування малих 

спортивних споруд 

+ + + + + + Адміністрація  

Завідувач 

господарства 

УО 



4.  Проводити  ревізію та 

реконструкцію освітлення 

(заміна ламп, вимикачів, 

розеток, плафонів). 

+ + + + + + Завідувач 

господарства 

УО  

 

5.  Проводити  ревізію  

вентиляційної системи 

+ + + + + + Завідувач 

господарства 

УО 

6.  Проводити  ревізію та 

реконструкцію каналізаційної 

системи, водопостачання.  

+ 

 

 

+ 

 

 

+ + + + Завідувач 

господарства 

УО 

7.  Проводити  ревізію та 

реконструкцію 

теплопостачання 

+ + + + + + Завідувач 

господарства 

УО 

8.  Промивка та опресування 

опалювальної системи 

+ + + + + + Завідувач 

господарства 

УО 

9.  Проводити інвентаризацію 

шкільного майна 

+ + + + + + Адміністрація  

Завідувач 

господарства 

УО 

10.  Заміна замків, ручок + + + + + + Адміністрація  

Завідувач 

господарства 

УО 

11.  Придбання шкільних меблів, 

парт,  учительських столів, 

стільців, столів у їдальню 

+ + + + + + Адміністрація  

Завідувач 

господарства 

УО 

12.  Здійснювати ремонт та 

оновлення комп’ютерної 

техніки 

+ + + + + + Адміністрація  

Завідувач 

господарства 

УО 

13.  Забезпечити школу 

довідковою літературою, 

демонстраційними 

матеріалами, інструментами, 

приладами, технічними 

засобами навчання відповідно 

до Переліку навчально-

наочних посібників та 

лабораторного обладнання, 

рекомендованого МОН 

України 

+ + + + + + Адміністрація  

Завідувач 

господарства 

УО 

14.  Придбання спортивного 

інвентарю. 

+ + + + + + Адміністрація  

 

15.  Оновлення технічного + + + + + + Адміністрація  



оснащення для проведення 

позакласних шкільних заходів 

 

16.  Забезпечення школи 

необхідними засобами  

прибирання (халати, дезактин, 

миючи засоби) 

+ + + + + + Адміністрація  

Завідувач 

господарства 

УО 

17.  Забезпечення школи 

прибиральним інвентарем 

(лопати, граблі, віники, відра) 

+ + + + + +  

18.  Забезпечення медикаментами 

та канцтоварами 

+ + + + + + Адміністрація  

Завідувач 

господарства 

УО 

19.  Забезпечення дотримання 

техніки безпеки і 

протипожежної безпеки 

учасниками освітнього 

процесу 

+ + + + + + Адміністрація  

Завідувач 

господарства 

УО 

20.  Зниження ресурсо- та 

енергозатратності освітнього 

процесу, проведення 

енергозберігаючих заходів 

+ + + + + + Адміністрація  

Завідувач 

господарства 

УО 

21.  Проведення адміністративно-

громадського контролю за 

готовністю класів, навчальних 

кабінетів, кабінету трудового 

навчання, спортивної зали, 

їдальні, інших приміщень 

школи до нового навчального 

року 

+ + + + + + Адміністрація  

Завідувач 

господарства 

УО 

 

На здійснення завдань плану перспективного розвитку школи 

основними джерелами фінансування є кошти міського бюджету, 

спонсорські та позабюджетні кошти. 

Для залучення позабюджетних коштів планується робота з 

спонсорами та відпрацювання напрямків роботи з міжнародними 

благодійними фондами 

№ 

з/п 

Зміст роботи Вартість Джерела 

фінансування 

1. Завершення капітального 

ремонту харчоблоку 

560 000 грн Бюджетні кошти 

2. Придбання комп’ютерної техніки Відповідно  За наявності 



для використання в 

адміністративній діяльності та 

освітньому процесі 

кошторису бюджетних, 

спонсорських та 

позабюджетних 

коштів 

3. Обладнання темної сенсорної 

кімнати для психологічного 

розвантаження дітей з ООП 

50 тисяч За наявності 

бюджетних 

коштів 

4. Ремонт актової зали  Відповідно  

кошторису 

За наявності 

бюджетних 

коштів 

5. Придбання програм для 

комп’ютерів 

 Відповідно  

кошторису 

Спонсорські 

кошти 

6. Придбання столів  і стільців у 

їдальню 

 Відповідно  

кошторису 

За наявності 

бюджетних 

коштів 

7. Ремонт  штукатурки фасаду  Відповідно  

кошторису 

За наявності 

бюджетних 

коштів 

8. Ремонт тріщини стіни 

спортивної/актової зали 

Відповідно  

кошторису 

За наявності 

бюджетних 

коштів 

9. Встановлення огорожі по 

периметру території школи 

Відповідно  

кошторису 

За наявності 

бюджетних 

коштів 

 

7. Етапи реалізації програми розвитку школи. 

Етапи реалізації програми 

І етап липень 2019 року – червень 2020 року 

ІІ етап липень 2020 року – червень 2021року 

ІІІ етап липень 2021 року – червень 2022 року 

ІV етап липень 2022 року – червень 2023 року 

V етап липень 2023 року – червень 2024 року 

VI липень 2024 року – червень 2025 року 

 

7.1. Діагностико-концептуальний етап 

 Аналіз досягнень педагогічного досвіду, традицій, новацій 

 Аналіз якості освіти в школі.  



 Виявлення перспективних напрямків розвитку школи та моделювання її 

нового якісного стану 

 

7.2. Організаційно-теоретичний етап 

 Розробка концепції 

 Розробка моделей комплексно-цільових програм. 

 Розробка моделі моніторингу якості освіти 

 

7.3. Практичний етап 

 Модернізація ресурсного забезпечення програми розвитку 

 Формування цілісної моделі управління якістю освіти в школі 

 Упровадження традицій та інновацій у освітній простір школи 

 Моніторинг динаміки якості освіти 

 

7.4. Підсумково-презентаційний етап 

 Виявлення позитивної динаміки якості освіти в освітньому просторі школи 

 Узагальнення отриманих результатів 

 Розробка стратегії подальшого розвитку школи 

 Узагальнення досвіду реалізації програми розвитку на сайті школи, у 

фахових виданнях, під час проведення різноманітних заходів. 

 

8. Можливий ризик, пов’язаний  з реалізацією програми розвитку 

Зміни у змісті освіти пов’язані із змінами політики в галузі освіти: 

 недостатність виділених та залучених коштів для реалізації основних 

напрямків програми розвитку; 

 зниження мотивації педагогів, батьків, учнів щодо заходів з реалізації 

основних напрямків програми розвитку; 

 втрата актуальності окремих пріоритетних  напрямів; 

 недостатнє розуміння частиною батьківської громадськості стратегічних 

завдань розвитку школи. 

 



Шляхи розв’язання: 

 внесення змін та доповнень до програми розвитку; 

 розробка та реалізація цільових програм; 

 додаткове залучення позабюджетних джерел фінансування; 

 підвищення ступеня відкритості школи, висвітлення діяльності 

педагогічного колективу в ЗМІ, на сайті школи у формі звіту директора перед 

громадськістю та колективом. 


