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П А С П О Р Т 

Програми 

розвитку системи освіти міста Бучі  

на 2018-2023 роки 

 

 

Назва 

Програма розвитку  

Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» № 4  

на 2018-2023 роки 

Тип Програми Програма розвитку 

Підстава для 

розробки 

Програми 

Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, вироблення освітньої та 

наукової стратегії з урахуванням якісних змін в Українській державі 

Нормативно-

правова база 

Програми 

 Закони України: 

- «Про освіту»; 

- «Про загальну середню освіту» (зі змінами)  

- «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної 

середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-

виховного процесу»;  

- «Про Національну програму інформатизації» (зі змінами);  

- «Про Про сприяння соціальному становленню та   розвитку молоді в 

Україні»; 

- «Про Про молодіжні та дитячі громадські організації»; 

- «Про охорону дитинства»; 

- «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах». 

 Укази Президента України: 

- від 13.10.2015 № 580/2015 "Про Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки" 

- від 14.11.2017 № 361/2017 "Про оголошення в Україні 2018 року 

Роком реалізації правопросвітницького проекту "Я маю право!"  

- від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в Україні»; 

- від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо 

створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими 

фізичними можливостями». 

  Постанови Кабінету Міністрів України: 

- від 27.08.2010 № 779 «Деякі питання організації освітнього процесу 

в загальноосвітніх навчальних закладах у зв’язку з переходом на 11-

річний строк навчання» 

- від 27.08.2010 № 776 «Про внесення зміни до Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  січня 

2004 р. № 24» 

 Розпорядження КМУ: 

-  від 14.12.2016 №988-р «Про схвалення Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року 

Замовник 
Програми 

Відділ освіти Бучанської міської ради 

 

Розробники 

Програми 

Адміністрація школи 
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Керівники  

авторського 

колективу 

Літкевич А.М. – директор школи; 

Трофименко О.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Яблонська Л.Б. - заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Ващенко І.І. - заступник директора з виховної роботи; 

Новикова Н.В. – голова методичної ради школи; 

Овчиннікова З.О. – практичний психолог 

Замана О.В. – соціальний педагог 

Учасники 
програми 

Учасники освітнього процесу 

Мета 
Програми 

 Створення умов для забезпечення у закладі доступної та якісної системи 

освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб 

держави. 

 Забезпечення ефективного стратегічного  управління розвитком закладу  

Завдання 
Програми 

 Створення механізмів державно-громадського регулювання якості 

освіти в школі шляхом: 

o чіткої координації діяльності державних органів управління 

освітою та громадського інституту школи; 

o урізноманітнення форм неперервної освіти педагогів, 

запровадження системи їхнього стимулювання;  

o переходу на систему незалежного оцінювання навчальних 

досягнень учнів. 

 Забезпечення морального та матеріального стимулювання 

самореалізації педагогічних кадрів, підвищення їх соціального 

статусу, професійного та загальнокультурного рівня, фахової 

майстерності. 

 Розвиток різнопрофільного навчання  

 Запровадження освітніх інновацій, інформаційних педагогічних 

технологій 

 Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку 

обдарованих дітей і молоді 

 Підтримка дітей і молоді з особливими потребами. 

 Формування в учнівської молоді здорового способу життя. 

 Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових 

партнерів з метою інтенсифікації розвитку й удосконалення 

освітнього середовища. 

 Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства. 

 Приведення матеріально-технічного стану школи у відповідність з 

потребами сучасної освіти. 

Терміни 
реалізації 

Програми 

2018-2023 рр. 

Етапи 
реалізації 

Програми 

 Організаційно-проектувальний етап –  грудень 2017 року: 

розробка Програми; визначення основних стратегій, заходів і механізмів 

розвитку школи (інноваційних проектів); виявлення ресурсів (людських, 

матеріально-технічних, фінансових) реалізації Програми. 

 Аналітико-практичний етап – січень 2018 року – вересень 2021 року:  

практична реалізація інноваційних проектів Програми; організація 

моніторингового спостереження за результатами виконання заходів 

Програми.  

 Заключний етап   – вересень - грудень 2021 року: 
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аналіз результатів моніторингу Програми розвитку Бучанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 на 2018-2023 роки; 

поширення позитивного досвіду; визначення перспектив подальшої 

роботи. 

Ресурсне 

забезпечення 
Програми 

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та 

матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, 

благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання 

бюджетних та позабюджетних коштів; прозорість використання фінансів у 

Бучанський НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» №4  

Структура 
Програми 

 Вступ 

 Концепція стратегічного розвитку Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – 

ЗОШ І-ІІІ ст.» №4  на 2018-2023 роки 

 Розділи Програми 

 Інноваційні проекти 

Очікувані 

результати 
Програми 

Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної освіти відповідно до 

вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави. 

Розвиток конкурентоспроможності закладу, позитивне позиціонування 

закладу на ринку освітніх послуг. 

Показники 

ефективності 

планування 

Позитивний імідж закладу у місті. Розширення партнерських зв’язків із 

закладами освіти, конкордоздатність закладу на регіональному рівні 

Контроль, 

корекція  
та 

оцінювання 
Програми 

Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь 

батьків і громадськості у незалежному оцінюванні якості освітніх послуг 
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ВСТУП 

Підготовка Програма стратегічного розвитку Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – 

ЗОШ І-ІІІ ст.» №4 на 2018-2023 роки (далі – Програма) зумовлена необхідністю якісним 

оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із 

європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти, а також розбудовою системи освіти міста, 

якісним оновленням її змісту. 

Стратегічна мета державної політики у сфері освіти - створення школи, де діти будуть 

навчатися через діяльність, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки 

знання, а й вміння застосовувати їх у житті.  Метою повної загальної середньої шкільної 

освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе 

громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, 

має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого 

життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. 

Реформа нової української школи передбачає формування компетентностей, ціннісне 

виховання, трикутник партнерства «учень-вчитель-батьки», дитиноцентризм, сучасне освітнє 

середовище.  

Розвиток і виховання особистості дитини в системі шкільної освіти стає головним 

завданням освітнього процесу.  Удосконалення освітнього процесу на основі нових 

педагогічних технологій та інновацій передбачає досягнення відповідних результатів, які 

будуть відповідати меті розвитку особистості школяра Бучанський НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – 

ЗОШ І-ІІІ ст.» №4 Тобто, у школі потрібно  створити таке середовище, яке б плекало творчу 

особистість, створювало умови для повноцінного морального, інтелектуального, творчого, 

фізичного розвитку дитини, вироблення сучасної моделі випускника школи, спроможного 

реалізувати власний позитивний потенціал, бути інноватором, патріотом, освіченою 

особистістю.  

Програма визначає основні шляхи стратегічного розвитку закладу. Вона скеровує 

педагогів на реалізацію ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб 

обдарованої молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася модель 

випускника. Програма передбачає і основні  принципи педагогіки партнерства: повага до 

особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах; діалог — 

взаємодія — взаємоповага; розподілене лідерство (про активність, право вибору та 

відповідальність за нього, горизонтальність зв'язків); принципи соціального партнерства 

(рівність сторін, добровільність узяття зобов'язань, обов'язковість виконання 

домовленостей). 
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Програма передбачає розв’язання поставлених завдань як на рівні зміни змісту, 

технологій, форм та методів організації освітнього процесу, так і на рівні управління. 

Програма є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських 

проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній максимально 

враховані потреби всіх учасників освітнього процесу. 
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Концепція стратегічного розвитку  

Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» №4  

на 2018-2023 роки 

 

I. Загальні положення 

Світові глобальні процеси формування інформаційного суспільства створюють 

небачені раніше умови для всебічного розвитку людини, успішного розв’язання багатьох 

соціальних, економічних та екологічних проблем. Перехід від індустріального до 

інформаційно-технологічного суспільства потребує нової якості освіти, досягнення якої 

можливе лише за умови гуманізації, демократизації і фундаменталізації освіти, здійснення 

структурних змін і наповнення її новим змістом. Необхідно створити належні умови для 

саморозвитку і самонавчання учнівської молоді, її громадянського виховання, осмисленого і 

вмотивованого визначення кожною молодою людиною своїх можливостей і цінностей. 

Відповідно цьому обґрунтований та відповідальний вибір сфери своєї майбутньої 

професійної діяльності. Саме правильний вибір забезпечує успіх людини у житті. 

Успіх держави залежить від успішних людей. Наш заклад – сучасна школа, де створено 

умови для розвитку освіченої, морально і духовно здорової, естетично розвиненої, 

працелюбної, життєтворчої особистості – успішного громадянина України.  

Головні цінності закладу – дитина, громадянська ідентичність, свобода, 

відповідальність, різноманітність, творчість, успіх.  

Місія  закладу – школа самовдосконалення і саморозвитку, школа успіху. Діяльність 

закладу спрямована на підвищення ефективності освітнього процесу, розкриття творчого 

потенціалу кожного учня та педагога. 

Візія закладу - «Школа успіху – школа майбутнього». 

Стратегічна мета - створення освітнього середовища, що дозволить забезпечити 

розвиток освічених українців, всебічно розвинених, відповідальних громадян і патріотів, 

здатних до ризику та інновацій  

Стратегічні напрямки і завдання розвитку закладу: 

 безпечне освітнє середовища, вільне від будь-яких форм насилля, комфортне та 

доступне для всіх здобувачів освіти; 

 особистісно-орієнтований підхід у навчанні та дитиноцентризм; 

 оновлення процесу навчання на основі впровадження інноваційних освітніх 

технологій, залучення авторських програм в освітній процес; 

 соціально-психологічний супровід освітнього процесу; 
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 переорієнтація на принципах співробітництва та партнерства учня і вчителя в 

освітньому процесі; 

 інформатизація та комп`ютерізація освітнього процесу, вдосконалення інформаційно-

ресурсного забезпечення, створення медіа-бібліотеки. 

Бучанський НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» № 4 є складовою освітньої системи м. 

Буча. Діяльність закладу спрямована на задоволення потреб освітнього округу. Модернізація 

системи освіти міста  спрямована на підвищення якості надання освітніх послуг та 

формування єдиного соціокультурного простору. Це вимагає концентрації зусиль закладу 

для підвищення якості освітніх послуг, зміцнення  матеріально-технічної бази, забезпечення 

ефективної підготовки учнів до сучасного життя. Зміни у закладі повинні відповідати 

цінностям демократії та гуманізму.  

Нормативно-правовою основою Концепції стратегічного розвитку Бучанського 

НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» № 4  на 2018-2023 роки є:   

 Конституція України,  

 Закони України: 

- «Про освіту»; «Про загальну середню освіту»; «Про Національну програму 

інформатизації»; «Про сприяння соціальному становленню та   розвитку молоді в Україні»; 

«Про молодіжні та дитячі громадські організації»; «Про охорону дитинства»; «Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». 

 Конвенція про права дитини 

 Національна доктрина розвитку освіти  

 Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття"); 

 Національна програма «Діти України» 

 Концепція профільного навчання в старшій школі 

 Концепція громадянської освіти в Україні 

 Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах 

 Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового 

способу життя, розвитку духовності й зміцнення моральних засад суспільства 

 Освітні програми 

 Положення про загальноосвітній навчальний заклад 

 Статут Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» № 4 
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II. Мета і завдання стратегічного розвитку Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – 

ЗОШ І-ІІІ ст.» № 4  

Мета: поліпшення механізму надання освітніх послуг, випробовування 

інноваційних моделей новітніх закладів, діяльність яких спрямована на 

випереджувальний характер розвитку системи освіти. 

 Першочерговими завданнями є: 

 забезпечення реалізації права громадян на здобуття якісної загальноосвітньої, 

початкової пропедевтичної, до профільної та профільної освіти відповідно до 

навчальних планів; 

 оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних програм, 

технологій, методів і форм навчання і виховання; 

 вдосконалення змісту освіти, впровадження сучасних засобів діагностики та 

оцінювання якості знань, створення базових та спеціалізованих комп'ютерних 

програм, електронних підручників, аудіо- та відеозасобів навчання, модернізація  

інформаційного простору на основі використання  комп'ютерних телекомунікацій; 

 створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних 

інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів в процесі їхньої загальноосвітньої і 

профільної підготовки; 

 розвиток здібностей і обдарувань дитини, її наукового світогляду; 

 формування особистості, здатної готової до неперервної освіти, до активної без 

стресової соціалізації і самореалізації; 

 запровадження моніторингу якості освіти та надання освітніх послуг; 

 модернізація матеріально-технічної бази школи. 

 

III. Умови реалізації Концепції 

Умовами реалізації першочергових завдань Концепції є: 

 забезпечення умов для неперервної фахової освіти й удосконалення професійної 

майстерності вчителя з урахуванням методичної проблеми школи; 

 вивчення, апробація та впровадження у практику передового педагогічного досвіду, 

нових технологій навчання і виховання; 
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 стимулювання ініціативи педагогів у науково-дослідницькій та дослідно-

експериментальній діяльності, спрямованій на розвиток й оновлення освітнього 

процесу;  

 створення ефективних умов для забезпечення інтелектуального, соціального, 

морального й фізичного розвитку кожної дитини; 

 посилення роботи з виявлення й підтримки обдарованих дітей, примноження 

інтелектуального потенціалу держави; 

 посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, створення умов для ефективної взаємодії 

школи та сім’ї, залучення батьківського активу до розв’язання питань функціонування 

школи; 

 спонукання учнів до протидії проявам аморальності, бездуховності, 

антигромадянської діяльності та правопорушенням; 

 підвищення ефективності діяльності педагогів та управління школою на основі 

інформаційних технологій; 

 забезпечення співпраці з громадськими організаціями, батьківським комітетом, радою 

школи щодо поліпшення матеріально-технічної бази освітнього процесу. 

 

IV. Зміст діяльності Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст.» № 4 

Головна мета, завдання й принципи діяльності школи зумовлюють необхідність 

модернізації змісту, форм і методів навчання і виховання. За своїм змістом вони мають бути 

джерелом формування національної самосвідомості, розвиватися на основі педагогічних 

традицій і духовних досягнень українського народу. 

Заклад працює відповідно Статуту Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4, річному плану роботи. 

Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, який 

складений на основі типових навчальних планів загальноосвітніх шкіл з українською мовою 

навчання, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 

Індивідуалізація і диференціація навчання в школі забезпечується освітньою 

програмою, складеною відповідно до реалізацією інваріативної та варіативної частин 

навчального плану. Відповідно до нього, підібрано навчальні програми, підручники, 

рекомендовані МОН України. Педагогічні працівники самостійно добирають науково-

методичну літературу, навчально-наочні посібники, обладнання, форми, методи і засоби 

навчання.  
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Науково-методична рада школи визначає і впроваджує варіативний компонент освіти, 

а педагоги обирають ефективні форми та методи навчання і виховання. Поряд із 

традиційними застосовуються інноваційні технології, які роблять урок творчим, цікавим, 

змістовним і розвивальним. Важливим складником змісту освіти стали новітні інформаційні 

технології, які покликані не лише забезпечити високу комп’ютерну грамотність, а й 

формувати високу інформаційну культуру людини у сучасному суспільстві. 

З 2005 року у школі впроваджено педагогічну технологію «Росток», із  вересня 2013 

розпочата робота за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Зважаючи на цілі 

та завдання проектів за рахунок варіативної частини збільшено години на вивчення 

предметів природничо-математичного циклу, введено вивчення англійської мови з першого 

класу.  

З метою ефективної допрофільної підготовки та для розширення кругозору учнів 

введено факультативи в учнів 6-8-х класах, які направлені на вдосконалення понять з циклу 

математичних дисциплін, з інформатики. З 5-го класу в окремих класах вивчається німецька 

мова. 

Школа орієнтує свою діяльність на розвиток кількох профілів. Станом на 01.09.2018 

року працюють математичний та інформаційно-технологічйний профіль. Дані профілі були 

спланованими відповідно до інтересів та потреб дітей, а також системою вивчення 

відповідних курсів. У перспективі, залежно від запитів учнів, у школі можуть відкриватися 

профілі природничого, економічного спрямування, української філології.  

Для врахування інтересів учнів у школі також працюють гуртки та спортивні секції. 

Школа працює у тісній співпраці з Бучанською спортивно-юнацькою школою та Бучанським 

центром позашкільної роботи. Для реалізації профільного навчання у дії, школа співпрацює з 

вищими учбовими навчальними закладами. Найефективніше проводиться робота із 

університетом «КРОК». Учні беруть участь у проектній роботі закладу, у економічних іграх, 

культурологічних фестивалях. 

Реалізація завдань, поставлених школою, неможлива без постійно фахового, творчого 

та професійного зростання всіх педагогічних працівників школи. Учителі щороку  

підвищують свою кваліфікацію на курсах підвищення кваліфікації в інститутах 

післядипломної освіти та в інших суб’єктів підвищення кваліфікації, беруть участь у 

науково-практичних семінарах, вебінарах, конференціях, тренінгах. У школі працюють 

відповідно до річного плану  «Школа молодого педагога», «Школа молодого класного 

керівника», «Школа педагогічної майстерності». 

Школа співпрацює з батьківською громадськістю та з благодійною організацією 

«Школа успіху», які сприяють розвитку матеріально-технічного забезпечення закладу. 
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Режим роботи школи погоджено з органами санітарно-епідеміологічної служби та 

відділом освіти Бучанської міської ради. Навчання здійснюється у дві зміни. 

 

V. Шляхи реалізації Концепції 

Нормативне забезпечення: 

 Нормативні та директивні акти, які забезпечують умови діяльності закладу, 

визначений обсяг навчального матеріалу. 

 Кількість занять залежно від форм навчання. 

 Критерії оцінювання навчальних досягнень. 

 Норми фізичного та психологічного навантаження учасників освітнього процесу. 

 Норми матеріально-технічного та фінансового забезпечення освітнього процесу. 

Науково-методичне забезпечення: 

 Упровадження нових форм організації та управління освітнім процесом. 

 Розробка програм науково-методичного забезпечення підготовки педагогів. 

 Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу. 

 Створення банку даних сучасних технологій, діагностичних досліджень. 

 Дослідно-експериментальна та проектна діяльність. 

 Співпраця школи з вищими учбовими закладами, громадськими організаціями. 

 Розробка програмно-методичного забезпечення підготовки батьків. 

 Висвітлення напрацювань у засобах масової інформації. 

Кадрове забезпечення: 

 Формування якісно нового типу педагога, в якому поєднуються високий 

професіоналізм, інтелігентність, соціальна зрілість і творче начало. 

 Створення умов для перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогів. 

 Розробка нормативно-правової бази, яка забезпечить соціальну захищеність та 

підвищить статус педагога. 

 Створення системи стимулювання ефективної професійної діяльності, творчої 

активності педагогів. 

 Дотримання головних принципів академічної доброчесності вчителів у методичній 

складовій професійної діяльності та учнів під час виконання домашніх завдань та 

перевірочних робіт. 

Медичне забезпечення: 

 Медичний контроль учнів та вчителів 
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 Психолого-педагогічний контроль за станом здоров’я, психічного та фізичного 

розвитку учнів. 

 Розподіл дітей за результатами медичного обстеження на групи для занять із фізичної 

культури. 

 Медико-педагогічний контроль за станом здоров’я дітей під час уроків фізичної 

культури. 

 Санітарно-гігієнічне виховання. 

 Просвітницька робота з учнями, батьками вчителями щодо попередження захворювань 

учнів, професійних захворювань учителів та здорового способу життя. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

 Наявність сучасної матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, класних кімнат, 

майстерень, спортивної зали. 

 Технічне та матеріальне оснащення робочих місць учнів та вчителів. 

 Достатнє забезпечення дидактичними засобами навчання, обладнання, технічними 

засобами: комп’ютерів, копіювальної оргтехніки. 

 Систематичне поповнення та оновлення бібліотечного фонду. 

 Відповідність матеріально-технічної бази нормам охорони праці та гігієни. 

Фінансове забезпечення: 

 Гарантоване забезпечення фінансування за рахунок державного та місцевого бюджету. 

 Забезпечення додаткового фінансування через благодійну організацію «Школа успіху» 

- організацію сприяння розвитку Бучанського навчально-виховного комплексу 

"Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів" №4 . 

 Залучення добровільних внесків приватних підприємств, фірм, громадських 

організацій, фізичних осіб та коштів, одержаних за надання додаткових освітніх 

послуг. 

  

VI. Управління школою 

Управління школою здійснюється її засновником відділом освіти Бучанської міської 

ради в межах повноважень, визначених Конституцією України , законами країни «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний 

заклад, статутом школи. Безпосереднє керівництво здійснюється директором. 

Управління педагогічним і навчально-виховним процесом базується на принципах 

успіху, який формується на засадах творчого підходу, ініціативи і співпраці всіх 
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суб’єктів управлінської системи, плановості, демократизації, гуманізації, наукової 

організації праці, психологічного забезпечення. 

У школі діють органи громадського самоврядування: загальні збори (конференція), рада 

школи, батьківська рада, нова модель учнівського самоврядування «Сузір’я 

майбутнього». 

Основними функціями управління школою є: 

 інформаційно-аналітична; 

 мотиваційно-цільова; 

 планово-прогностична; 

 організаційно-виконавча; 

 контрольно-діагностична; 

 регуляційно-корекційна. 

Інноваційні проекти 

Розділ І . Здоров’я дитини 

 

Проект «Родинне коло» 

 

Мета проекту: засвоєння необхідних знань та правильних уявлень про здоров’я і 

способи його збереження, становлення мотиваційної сфери школярів і відповідної поведінки 

у повсякденному житті. 

Завдання проекту:   

 навчити відповідальному ставленню до власного здоров’я; 

 формувати в учнів стійку мотивацію до оздоровчої діяльності; 

 формувати здатність дитини здійснювати самоорганізацію, самоконтроль, 

самоперевірку та самокоригування; 

 формувати дотримання правил особистої гігієни, правильного режиму праці та 

відпочинку; 

 створити оптимальні соціально-педагогічні умови для розвитку індивідуальних 

здібностей і творчої самореалізації учнів на уроках фізкультури та в позаурочний час; 

 удосконалити роботу щодо попередження дитячого травматизму;  допомога 

дітям у засвоєнні елементарних умінь вести здоровий спосіб життя та трансформування 

їх у навички; 

 розвиток уміння аргументувати необхідність охорони довкілля, збереження 

власного здоров’я та життя; 
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 підтримка міжособистісних відносин, надання допомоги й підтримки іншим, 

співчуття, повага до оточуючих, почуття власної гідності. 

Пріоритети проекту: виховання в учнів відповідального ставлення до власного 

здоров’я як найвищої цінності, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу 

життя. 

 

 

Шляхи реалізації проекту 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін  

виконання 

(роки) 

Виконавець Відмітка 

про вико-

нання 

1.  Продовжити проведення 

диспансеризації, поглиблених 

медоглядів учнів, визначення рівня 

фізичного здоров’я  

2018-2023 Бучанський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

Адміністрація  

Медичні працівники 

Класні керівники 

 

2.  Проведення медико-педагогічних 

консиліумів за результатами 

поглибленого огляду учнів 

2018-2023  Адміністрація 

Медичні працівники 

Класні керівники 

Вчителі  

 

3.  Профілактика лікування різних 

недугів. Киснева терапія (киснева 

пінка) для учнів та вчителів 

2018-2023   Адміністрація 

Медичні працівники 

 

4.  Продовжувати підтримувати 

здорове та збалансоване 

харчування в закладі 

2018-2023     

5.  Визначати психофізичні 

можливості та духовний розвиток 

організму дітей 

2018-2023  Класні керівники 

Психолог  

 

6.  Організувати реалізацію проекту 

через роботу учнівського 

самоврядування 

2020-2023 Заступник директора з 

виховної роботи 

Педагоги-організатори 

Соціальний педагог 

 

7.  Проводити комплекс спеціальних 

вправ (гімнастика для рук, для 

очей, для осанки) 

2020-2023 Класні керівники 

Вчителі фізичної культури 

 

8.  Брати участь в роботі науково-

практичних семінарів, тренінгів, 

круглих столів з актуальних 

питань щодо формування 

ціннісного ставлення до здоров’я 

особистості  

2020-2023 Класні керівники 

Керівники гуртків 

 

9.  Забезпечувати психологічний 

супровід освітнього процесу та 

соціально-педагогічний патронаж  

2020-2023 Класні керівники 

Практичний психолог 

Соціальний педагог 
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10.  Здійснювати комплекс заходів 

щодо попередження травмування 

та нещасних випадків під час 

освітнього процесу 

2018-2023 Адміністрація  

Класні керівники 

 

 

11.  Здійснювати взаємозв’язок 

пізнавальної та рухової діяльності 

в процесі навчання 

(фізкультхвилинки, динамічні 

перерви, вправи для заспокоєння) 

2018-2023 Вчителі  

Класні керівники 

 

 

12.  Організувати проведення фізично-

оздоровчої діяльності на ГПД 

2018-2023 Вихователі ГПД  

13.  Забезпечити дотримання 

санітарно-гігієнічних умов 

освітнього процесу 

2018-2023 Адміністрація  

Вчителі  

Класні керівники 

Вихователі ГПД 

 

14.  Укомплектувати майданчик для 

організації дозвілля ГПД та 

відремонтувати спортивний 

майданчик 

2018-2023 Адміністрація  

 

 

15.  Забезпечувати організацію та 

якісне проведення уроків фізичної 

культури для учнів, віднесених за 

станом здоров’я до спеціальних 

медичних груп  

2018-2023 Адміністрація  

Вчителі фізичної культури 

 

16.  Проводити загальношкільний День 

здоров’я з виходом на природу 

2018-2023 Адміністрація  

Вчителі фізичної культури 

Класні керівники 

 

17.  Забезпечити  медичний кабінет 

НВК необхідними медикаментами 

2018-2023 Адміністрація  

 

 

18.  Організувати розробку 

пізнавально-ігрових та 

інтелектуально-розвивальних 

проектів для дітей різного віку за 

правилами дорожнього руху, 

пожежної безпеки та правилами 

поведінки в надзвичайних 

ситуаціях 

2020-2023 Адміністрація  

Класні керівники 

Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

19.  Продовжити проведення 

тематичних тижнів, декад, 

місячників щодо формування 

ціннісного ставлення до власного 

здоров’я та здорового способу 

життя 

2020-2023 Адміністрація  

Класні керівники 

Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

20.  Упроваджувати в практику роботи 

проведення моніторингових 

досліджень з питань обізнаності 

дітей щодо негативних чинників, 

які впливають на здоров’я 

(тютюнопаління, алкоголізм, 

наркоманія) 

2020-2023 Класні керівники 

Практичний психолог 

Соціальний педагог 
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21.  Здійснювати систематичний 

контроль за навчальним 

навантаженням учнів, не 

допускати перевантаження учнів 

домашніми завданнями 

2018-2023 Адміністрація  

Класні керівники 

Практичний психолог 

 

 

22.  Брати участь у різноманітних 

спортивних та туристичних 

змаганнях 

2018-2023 Адміністрація  

Вчителі фізичної культури 

Керівники гуртків 

 

 

23.  Брати участь у фотоконкурсах, 

акціях серед учнівської молоді на 

відповідну тематику 

2018-2023 Адміністрація  

Класні керівники 

Вчителі  

 

    

Очікувані результати:  

 удосконалення знань дітей про культуру здоров’я і здоровий спосіб життя; 

 удосконалення уміння користуватися комплексом вправ для зміцнення здоров’я; 

 створення системи оздоровчої роботи у школі, запровадження системи заходів, 

спрямованих на збереження здоров’я, організація продуктивної праці на уроках та в 

позаурочний час; 

 формування активної життєвої позиції учнів щодо здорового способу життя; 

 зміцнення морального і фізичного здоров’я учнів; 

 створення у школі атмосфери, сприятливої для зміцнення здоров’я учнів. 
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Проект «Здорова нація – здорова держава» 

 

Мета проекту: координація педагогічного та батьківського колективу для 

попередження правопорушень серед учнів, формування духовності, моральної культури, 

толерантності, уміння жити в громадянському суспільстві. 

Завдання проекту: 

 розробити й запровадити систему правової освіти учнів, батьків та педагогів; 

 організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і 

умов, які сприяють скоєнню учнями правопорушень; 

 організувати профілактичну роботу щодо запобігання негативним проявам 

серед учнівської молоді; 

 удосконалити профілактичну роботу щодо здорового способу життя заради 

майбутнього; 

 забезпечити організацію змістовного дозвілля та відпочинку; 

 забезпечити соціально-психолого-педагогічну допомогу учням та батькам 

щодо захисту прав неповнолітніх; 

 розвиток інформативної правової освіти серед неповнолітніх.  

Пріоритети проекту: впровадження правової освіти та формування засад 

духовності, моральності, виховання свідомого громадянина України, здатного робити 

правильний вибір, протистояти насиллю та різним проявам негативізму. 

Шляхи реалізації проекту 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін  

виконанн

я (роки) 

Виконавець Відмітка 

про 

вико-

нання 
1.  Систематичний аналіз стану 

профілактики правопорушень 

серед учнів на нарадах, 

педагогічних радах, батьківській 

раді та засіданнях Ради школи 

2018-2023 
Адміністрація  

Соціальний педагог 
 

2.  Продовжити роботу щодо 

залучення до навчання дітей 

мікрорайону школи 

2018-2023 Адміністрація  

Соціальний педагог 

 

3.  Продовжити роботу щодо 

систематичного контролю 

відвідування школи учнями 

2018-2023 Адміністрація  

Соціальний педагог 

Класні керівники 

 

4.  Розробити заходи щодо 

профілактики дитячої 

бездоглядності й правопорушень 

2018-2023 Заступник директора з 

виховної роботи  

Соціальний педагог 
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5.  Підготувати банк розробок 

виховних заходів з проблем 

профілактики злочинності, 

наркоманії та алкоголізму серед 

підлітків, з питань пожежної 

безпеки та запобігання дорожньо-

транспортному травматизму  

2018-2023 Заступник директора з 

виховної роботи  

Соціальний педагог 

Класні керівники 

 

6.  Продовжити роботу з організації 

зустрічей з дітьми з профілактики 

правопорушень та навчання 

правильної поведінки у 

критичних ситуаціях 

2018-2023 Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

7.  Проводити заходи щодо 

безпечного користування 

Інтернетом  

2018-2023 Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

8.  Превентивні заходи та протидія 

кібербулінгу 

2018-2023 Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

9.  Взяти участь в роботі тренінгів з 

гендерної обізнаності, гендерної 

чутливості та запобігання й 

протидії домашнього насильства  

2018-

2023 

Адміністрація  

Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

 

10.  Проводити моніторинг щодо 

проявів насилля над дітьми, 

бездоглядності та правопорушень 

серед неповнолітніх 

2018-2023 Соціальний педагог 

Практичний психолог 

 

11.  Взяти участь у всеукраїнських 

акціях з питань запобігання 

негативним проявам у 

молодіжному середовищі 

2018-2023 Заступник директора з 

виховної роботи  

Соціальний педагог 

Практичний психолог 

 

12.  Організовувати змістовне 

дозвілля та відпочинок учнівської 

молоді 

2018-2023 Заступник директора з 

виховної роботи  

Соціальний педагог 

Педагоги-організатори 

Класні керівники 

 

13.  Активізувати роботу учнівського 

самоврядування, залучивши до 

проведення рейдів «Чисте 

довкілля», «Чиста школа», «Ні – 

тютюнопалінню!» 

2020-2023 Заступник директора з 

виховної роботи Педагог-

організатор 

Соціальний педагог 

 

14.  Забезпечити залучення дітей з 

девіантною поведінкою до 

гурткової роботи 

2020-2023 Заступник директора з 

виховної роботи Класні 

керівники 

Керівники гуртків 

 

15.  Активізувати роботу медіаторів 

ШСП  

2020-2023 Соціальний педагог  

16.  Проводити семінари-практикуми, 

круглі столи, тренінги для 

педагогів та батьків щодо 

виховання у дітей культури 

поведінки  

2020-2023 Адміністрація 

Соціальний педагог 

Практичний психолог 
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17.  Продовжити впровадження у 

практику роботи організацію 

зустрічей із представниками 

поліції та служби у справах дітей і 

сім’ї  

2018-2023 Адміністрація 

Соціальний педагог 

Практичний психолог 

Класні керівники 

 

18.  Проводити виховні заходи на 

правову тематику, круглі столи, 

конференції 

2018-2023 Адміністрація 

Класні керівники 

Соціальний педагог 

Практичний психолог 

 

19.  Оформити в бібліотеці постійно 

діючу виставку літератури щодо 

шкідливості нікотину, 

наркотичних і психотропних 

речовин та алкоголю 

2018-2023 Бібліотекарі  

    

Очікувані результати: 

 створення системи профілактичної роботи; 

 усвідомлення дітьми негативного впливу на організм шкідливих речовин; 

 удосконалення традиційних виховних заходів щодо профілактики 

негативних проявів поведінки; 

 організація змістовного дозвілля та відпочинку учнів; 

 допомога учням та їхнім батькам у захисті їхніх прав та інтересів; 

 допомога учням щодо знаходження виходу з критичної ситуації та захисту 

від усіх видів насилля; 

 профілактика правопорушень та шкідливих звичок серед учнівської молоді; 

 зниження проявів негативної поведінки серед дітей. 
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Розділ ІІ. Удосконалення освітнього процесу 

 

Проект «Нова українська школа в дії» 

 

Мета проекту: Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах 

компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи». 

Завдання проекту: 

 оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі 

новаторських освітніх технологій;  

 забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального і фізичного   

розвитку здобувачів освіти;   

 створення сприятливого та безпечного освітнього середовища для навчання, 

самовираження і самореалізації учнів;  

 сприяння різнобічному розвитку особистості, індивідуалізації та диференціації 

навчання;  

 розвиток життєвих компетентностей учнів та здатності навчання упродовж 

життя. 

 розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг; 

 розвивати особистість шляхом  включення сучасних форм і методів навчання, 

запровадження інноваційних технологій; 

 

Пріоритети проекту: створення оптимальних умов для здійснення навчання та 

розвитку дитини в школі,  забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини, 

запровадження сучасних форм і методів навчання, інноваційних,  здоров'язберігаючих 

технологій освітнього процесу. 

 

 

Шляхи реалізації проекту 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

(роки) 

Виконавець Відмітка 

про вико-

нання 

1. Реалізація Концепції Нової 

української школи 

2018-2023 Адміністрація  

Вчителі 
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2. Теоретична, науково-

методична підтримка 

педагогів, створення 

сприятливого 

психологічного клімату. 

2018-2023 Адміністрація   

3. Опрацювання науково-

методичної 

літератури з даної 

проблеми. Здійснювати 

інформаційне забезпечення 

педагогів із питань 

запровадження освітніх 

інновацій 

(ознайомлення 

педагогічних працівників із 

науковими процесами, 

рекомендаціями,іншими 

матеріалами) 

2018-2023 Практичний психолог 

Вчителі  

 

4. Створити навчальні центри 

та осередки в класних 

кімнатах та постійно їх 

оновлювати 

2018-2023 Вчителі  

5. Упровадження корекційної 

роботи в перший, 

адаптаційно-ігровий цикл 

навчання (1-2 класи) 

2018-2023 Вчителі  

6. Упровадження корекційної 

роботи в основний цикл 

навчання (3-4 класи) 

2018-2023 Вчителі  

7 . Уведення в дію 

формувального і 

вербального оцінювання 

2020-2023 Вчителі  

8. Придбати дидактичний, 

ігровий матеріали та 

спортивне обладнання 

2020-2023 Адміністрація  

Вчителі 

 

 

 

9. Укомплектувати класи для 

навчання учнів 

необхідними меблями 

відповідно до санітарно-

гігієнічних вимог 

2020-2023 Адміністрація  

10. Створити  оптимальні 

умови для розвитку та 

творчої діяльності учнів у 

ГПД 

2018-2023 Адміністрація  

Вихователі 

 

11. Забезпечити організацію 

гарячого харчування 

першокласників 

2018-2023 Адміністрація   
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Очікувані результати: 

 сприяння більш комфортній адаптації учнів до нових умов у здобутті освіти; 

 формування самостійності, закріплення навичок самообслуговування; 

 оволодіння учнями вмінням вчитися; 

 збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, підвищення 

рівня фізичної підготовленості; 

 тематичний і діяльнісний підходи, розвиток критичного мислення; 

 створення умов для набуття життєвоважливих компетентностей, формування 

наскрізних умінь в учнів; 

  створення оптимального освітнього середовища для учнів початкових класів.  

 

  

12. Удосконалити систему 

інформування батьків щодо 

адаптації першокласників у 

школі (інформаційний 

стенд, веб-сайт) 

2018-2023 Адміністрація 

Практичний психолог 

Вчителі   
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Проект «Профільне навчання» 

 

Мета проекту: забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої 

профільної та допрофесійної підготовки учнівської молоді;  виявлення та розвиток її 

професійних інтересів; реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя. 

Завдання проекту:  

 забезпечити рівний і безоплатний доступ старшокласників до профільної та 

початкової допрофесійної підготовки;  

 забезпечити диференціацію, варіативність, багатопрофільність навчання з 

урахуванням регіональних умов функціонування системи освіти міста; 

 створити ефективну систему допрофільної підготовки учнів 8-9 класів;  

 спрямувати підлітків щодо майбутньої професійної діяльності; 

 налагодити зв’язки загальноосвітніх навчальних закладів з вищими та науково-

дослідницькими установами; 

 здійснювати моніторинговий супровід ефективності профільного навчання; 

 забезпечити сучасну матеріально-технічну базу для організації якісного 

профільного навчання. 

Пріоритети проекту: формування соціальної, комунікативної, інформаційної, 

технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофільному рівні та створення умов для 

врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і 

потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки. 
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Шляхи реалізації проекту 

 

№ 

з/

п 

Зміст заходу Термін  

виконання 

(роки) 

Виконавець Відмітка 

про вико-

нання 

1.  Вдосконалити модель профільного 

навчання та модель випускника 

відповідно до сучасних потреб 

суспільства 

До 2019  Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

Вчителі школи 

 

2.  Продовжити роботу над 

удосконаленням організаційно-

педагогічних та інформаційних 

умов реалізації профільного 

навчання 

постійно Адміністрація 

Члени педагогічного 

колективу 

 

3.  Забезпечити умови для розвитку 

творчих здібностей учнів, реалізації 

їхніх природних задатків, нахилів, 

включивши до варіативної 

складової навчальних планів 

спецкурси та факультативи 

постійно  Адміністрація 

Практичний психолог 
 

4.  Формувати мережу профільних 

класів відповідно до потреб і 

запитів учнів 

постійно Адміністрація  

Члени педагогічного 

колективу 

 

5.  Розширити мережу факультативів, 

спецкурсів, гуртків для учнів 10-11-

х класів із метою поглибленого 

вивчення окремих предметів 

2018-2023 Заступники директора з 

навчально-виховної 

роботи 

 

 

6.  Здійснювати методичний супровід 

викладання педагогами варіативної 

складової навчального плану  

2018-2023  Заступники директора з 

навчально-виховної 

роботи 

Бібліотекар 

 

7.  Провести навчання щодо 

особливостей створення авторським 

програм профільного навчання 

2021 Адміністрація  

Члени педагогічного 

колективу 

 

8.  Підготувати рукописи авторських 

програм профільного навчання 

2021 Члени педагогічного 

колективу 
 

9.  Здійснити перехід на кабінетну 

систему й забезпечити навчальні 

кабінети сучасними засобами 

навчання відповідно до визначених 

профілів 

2018-2023 Адміністрація   

10.  Провести моніторингове 

дослідження готовності 

педагогічних кадрів для роботи в 

профільних класах 

2018-2023  Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

Практичний психолог 

 

11.  Здійснювати моніторинг щодо 

відстеження ефективності 

системи профільного навчання 

2018-2023 Адміністрація 

Практичний психолог 

 



27 

 

№ 

з/

п 

Зміст заходу Термін  

виконання 

(роки) 

Виконавець Відмітка 

про вико-

нання 

12.  Систематизувати роботу з 

допрофільної підготовки учнів 8-9 

класів. Проводити психологічні 

дослідження щодо вибору 

учнівською молоддю напрямів  і 

форм профільного навчання 

2018-2023    Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

Практичний психолог 

 

13.  Проводити системний моніторинг 

щодо вивчення думки учнів, 

батьків, педагогів із питань 

організації профільного навчання 

2018-2023 Адміністрація 

Соціальний педагог 

 

14.  Забезпечити координацію 

інформаційних і ресурсних потоків 

між закладом та вишами 

2018-2023 Адміністрація 
 

 

15.  Розміщувати інформацію з питань 
змісту й напрямів профілізації школи 
на веб-сайті закладу 

2018-2023 Адміністрація  

 

Очікувані результати:  

 впровадження ефективної моделі профільного навчання; 

 підготовка педагогів для реалізації профільного навчання; 

 створення умов для вибору учнями профілю навчання згідно з їхніми інтересами; 

 налагодження конструктивних зв’язків між школою та закладами вищої освіти; 

 запровадження системного моніторингового спостереження за якістю профільного 

навчання; 

 підготовка учнів до свідомого вибору майбутньої професії. 
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Проект «Обдарована дитина» 

 

 

Мета проекту: створення єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку 

і підтримки обдарованої учнівської молоді та створення психолого-педагогічних умов для 

розвитку творчої активності учасників освітнього процесу. 

Завдання проекту:  

 забезпечити оптимальні умови для розвитку й творчої реалізації обдарованих 

дітей; 

 забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання й підтримки 

обдарованих дітей як важливого чинника формування умов для становлення особистості, 

збереження й розвитку потенціалу нації; 

 залучати до роботи з обдарованими дітьми висококваліфікованих педагогічних і 

науково-педагогічних працівників; 

 спрямувати покращення матеріально-технічної бази школи на поповнення 

бібліотечних фондів, створення ресурсного центру на базі бібліотеки для інформаційно-

методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми; 

 удосконалити систему соціальної підтримки і заохочення обдарованої молоді. 

Пріоритети проекту: створення оптимальних умов для розвитку та творчої 

реалізації обдарованих дітей і молоді. 
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Шляхи реалізації проекту 

 

№ 

з/

п 

Зміст заходу Термін  

виконан

ня 

(роки) 

Виконавець Відмітка 

про вико-

нання 

1.  Поповнювати шкільний інформа-

ційно-ресурсний банк даних 

«Обдарована дитина» 

2018-

2023 

 Заступник директора з 

НВР 

Класні керівники 

 

2.  Проводити шкільні олімпіади, 

інтелектуальні конкурси, турніри для 

обдарованих дітей 

2018-

2023 

Адміністрація 

Голови МК 

 

3.  Брати участь у міських олімпіадах, 

інтелектуальних конкурсах, турнірах 

для обдарованих дітей 

2018-

2023 

Адміністрація 

Педагогічний  колектив 

 

4.  Забезпечити участь учнів школи в 

обласних та всеукраїнських 

турнірах, конкурсах, змаганнях, 

олімпіадах 

2018-

2023 

  

5.  Продовжити проведення щорічного 

шкільного свята науки «Ключ до 

успіху»  з відзначенням обдарованих 

учнів та їх наставників 

2018-

2023 

Адміністрація 

Голови МК 

 

6.  Сприяти виявленню обдарованої 

молоді засобами створення 

ефективної  системи допрофільної 

підготовки учнів 8-9 класів 

2018-

2023 

Адміністрація 

Практичний психолог 

 

7.  Сприяти участі педагогічних 

працівників та обдарованої молоді у 

міжнародних програмах, науково-

практичних конференціях, 

змаганнях і конкурсах 

2018-

2023 

Адміністрація  

8.  Продовжувати виплату щорічної  

премії директора для переможців та 

призерів ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослід-

ницьких робіт учнів – членів  Малої 

академії наук України та  для 

переможців та призерів ІІІ етапу 

Всеукраїнських предметних 

олімпіад та конкурсів 

2018-

2023 

Адміністрація  

9.  Передбачити доплати вчителям, які 

здійснюють відповідну 

організаційно-методичну роботу, з 

метою комплексної підготовки 

команди школи до участі в пред-

метних олімпіадах і турнірах 

2018-

2023 

Адміністрація  
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№ 

з/

п 

Зміст заходу Термін  

виконан

ня 

(роки) 

Виконавець Відмітка 

про вико-

нання 

10.  Продовжити практику проведення 

науково-практичних конференцій, 

семінарів, тренінгів, майстер-класів 

з питань роботи з обдарованою 

молоддю 

2018-

2023 

Адміністрація 

Науково-методична рада 

 

11.  Узагальнювати передовий педаго-

гічний досвід вчителів, що 

працюють з обдарованими дітьми 

2020-

2023 

Голова науково-

методичної ради 

 

12.  Продовжувати виплату щорічної  

премії директора вчителям, які 

підготували переможців конкурсів 

та олімпіад обласного та 

Всеукраїнського рівня 

2020-

2023 

Адміністрація  

13.  Видавати інформаційно-методичні 

посібники, рекомендації для 

педагогічних працівників міста 

щодо організації роботи з 

обдарованими дітьми 

2020-

2023 

Науково-методична рада  

14.  Створити інтелектуальний клуб для 

учнів, що прагнуть поглиблено 

вивчати окремі шкільні предмети та 

займатися дослідницькою 

діяльністю 

2020-

2023 

Заступники директора з 

навчально-виховної роботи 

 

 

15.  Вивчити питання щодо створення 

учнівських творчих лабораторій на 

базі  школи  

2019 Адміністрація  

16.  Оновлювати обладнання, навчальне 

приладдя та наочні посібники для 

проведення дослідно-

експериментальної роботи 

обдарованими дітьми 

2018-

2023 

Адміністрація  

17.  Здійснювати моніторинг 

результативності роботи з 

обдарованою молоддю  

2018-

2023 

Адміністрація  

 

Очікувані результати:  

 створення шкільної системи пошуку, розвитку та підтримки обдарованої 

молоді; 

 підвищення рівня професійної компетентності педагогів та підготовки їх до 

роботи з обдарованими дітьми; 

 підвищення якості науково-методичних, інформаційно-організаційних послуг 

вчителям, що працюють з обдарованими дітьми; 
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 підвищення рівня науково-методичного та інформаційного забезпечення 

педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, які проводять роботу з 

обдарованою молоддю; 

 постійне ведення шкільного інформаційно-ресурсного банку «Обдарована 

дитина»; 

 удосконалення матеріально-технічної бази закладу. 
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Проект «Інноваційна діяльність» 

 

Мета проекту: створення умов для оновлення освітнього процесу; здійснення 

системної діяльності щодо створення, освоєння та застосування нових засобів навчання з 

метою досягнення вищих результатів, формування якісно іншої педагогічної практики. 

Завдання проекту:  

 забезпечити залучення учителів до експериментальної педагогічної діяльності, 

вивчення ними передового педагогічного досвіду  з метою оновлення та вдосконалення 

педагогічної практики; 

 оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі 

новаторських освітніх технологій;  

 пошук та розробка ефективних методів освітнього процесу, управління 

освітнім процесом та професійним розвитком педагогів; 

 стимулювати педагогів до здійснення інноваційної педагогічної діяльності, 

розвитку педагогічної творчості та удосконалення професійної майстерності; 

 налагодити зв’язки навчального закладу з вищими та науково-дослідницькими 

установами; 

 забезпечити здійснення тісної співпраці та обміну досвідом між учителями 

міста та області; 

 забезпечити доступ усіх учасників освітнього процесу до сучасних 

інформаційних баз даних з метою здійснення ними самоосвітньої діяльності. 

Пріоритети проекту: здійснення цільового, змістовного та процесуального 

оновлення освітньої системи закладу на основі гуманістично зорієнтованих педагогічних 

ідей і технологій, що спрямовані на актуалізацію освітніх потреб особистості, яка росте й 

розвивається. 
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Шляхи реалізації проекту 

 

№ 

з/

п 

Зміст заходу Термін  

виконан

ня (роки) 

Виконавець Відмітка 

про вико-

нання 

1. Теоретична, науково-методична 

підтримка педагогів до інноваційної 

роботи, створення сприятливого 

психологічного клімату 

2018-

2023 

Адміністрація  

Науково-методична рада 

 

2. Опрацювати науково-методичну 

літературу з даної проблеми. 

Здійснити інформаційне 

забезпечення педагогів із питань 

запровадження освітніх інновацій 

(ознайомити педагогічних 

працівників із науковими 

процесами, рекомендаціями, 

іншими матеріалами) 

2018-

2023 

Адміністрація  

Науково-методична рада 

 

3. Освоювати нові педагогічні ідеї 

шляхом залучення педагогів до 

інноваційної діяльності: 

– засідання педагогічної ради, 

круглі столи, семінари тощо;  

– творча діяльність педагогів у 

методичних об’єднаннях;  

– участь у науково-практичних 

конференціях; 

–  узагальнення власного досвіду 

й досвіду своїх колег; 

– розміщення власних розробок 

уроків та виховних заходів на 

освітніх платформах; 

– самостійна дослідницька, 

творча робота над темою, 

проблемою 

2018-

2023 

Адміністрація  

Науково-методична рада 

 

 

4. 

Проводити ділові, евристичні ігри, 

дискусії з метою генерування нових 

педагогічних ідей і  ознайомлення 

учителів із  передовим 

педагогічним досвідом 

2020-

2023 

Адміністрація  

Науково-методична рада 

 

5. Продовжити дослідно-

експериментальну роботу за 

педагогічною технологією «Росток» 

2020-

2023 

Адміністрація  

Педагогічний колектив 

Практичний психолог 

 

6. Продовжити експериментально-

дослідну роботу за науково-

педагогічним проектом «Інтелект 

України» 

2018-

2023 

Адміністрація  

Педагогічний колектив 

Практичний психолог 

 

7. Проводити навчальні семінари, 

тренінги за участю викладачів 

вищих навчальних закладів, 

науковців. 

2018-

2023 

Адміністрація  

Науково-методична рада 
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№ 

з/

п 

Зміст заходу Термін  

виконан

ня (роки) 

Виконавець Відмітка 

про вико-

нання 

8.  Створити шкільний медіа-центр, 

забезпечити доступ учителів і учнів 

до мережі Інтернет у позаурочний 

час 

2018-

2023 

Адміністрація  

Науково-методична рада 

 

9. Продовжити навчання педагогічних 
працівників за освітньою програмою 
―Intel®Навчання для майбутнього‖ 
щодо використання інформаційно-
комунікаційних технологій у 
навчально-виховному процесі  

2018-

2023 

Адміністрація  

Науково-методична рада 

 

10

. 

Удосконалювати систему передового 
педагогічного досвіду щодо 
застосування інноваційної діяльності у 
школі 

2018-

2023 

Адміністрація  

Науково-методична рада 

 

11

. 

Вивчати передовий досвід шкіл міста, 
області щодо інноваційної діяльності в 
освітньому процесі 

2018-

2023 

Адміністрація  

Науково-методична рада 

 

 

Очікувані результати:  

 оновлення освітньої системи закладу шляхом впровадження нових форм, 

методів і засобів навчання й виховання та здійснення експериментальної діяльності; 

 підготовка педагогів до здійснення інноваційної педагогічної діяльності, 

вдосконалення професійної майстерності; 

 створення оптимальних умов для розкриття творчого потенціалу учителів; 

 налагодження конструктивних зв’язків між школою та вузами. узагальнення 

основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію освітнього 

процесу;  

 відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти:  

 ефективна організація науково – методичних структур колегіального 

управління (науково – методичні ради, малі педагогічні ради, творчі групи, тощо);  

 запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації школи;  
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Проект «Інклюзивна освіта та соціально-психологічний супровід» 

 

Мета проекту: професійне сприяння саморозвиткові особистості учня, вихованця, і, 

одночасно, захист психічного здоров’я шляхом здійснення психологічної експертизи і 

діагностики, соціально-психологічної корекції, профілактики, соціальної реабілітації, 

психологічної просвіти всіх учасників освітнього процесу. 

Завдання проекту: 

 сприяти розвитку мережі психологічної служби та організаційно-правовому 

забезпеченню її діяльності;  

 підвищити ефективність діяльності практичних психологів і соціальних 

педагогів шляхом використання соціально-педагогічних та психологічних технологій;  

 забезпечити якісний психологічний супровід процесу навчання та виховання 

дітей, школярів;  

 виявляти та розвивати здібності і обдарування дитини, і на цій основі 

вибудовувати методики профільного навчання та особистісно-орієнтованого вибору 

професії;  

 скоординувати зусилля педагогів та батьків для повної соціалізації здобувачів 

освіти; 

 здійснювати профілактичну і консультативну роботу; 

 орієнтувати роботу працівників психологічної служби на соціально-

психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну освіту, 

профілактику девіантної і ризикованої поведінки підлітків.  

Пріоритети проекту: побудова освітнього простору на основі принципу гуманізму; 

розробка розвиваючих, корекційних і компенсаторних програм навчання; запровадження 

експертизи і проектування розвиваючого освітнього середовища.  
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Шляхи реалізації проекту 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін  

виконання 

(роки) 

Виконавець Відмітка 

про вико-

нання 

1.  Забезпечити умови для розвитку 

психологічної служби відповідно до 

нормативних документів.  

2018-2023 Практичний психолог  

2.  Забезпечити умови для 

безперешкодного доступу до 

закладу освіти (пандус) 

2018 Адміністрація  

3.  Забезпечити умови для 

безперешкодного доступу до 

туалетної кімнати (зробити окреме 

приміщення)  

2019 Адміністрація  

4.  Створення належних 

організаційних, психолого-

педагогічних, матеріальних умов 

для діяльності практичного 

психолога та соціального педагога 

2020-2023 Адміністрація 

Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

5.  Продовжувати здійснювати 

психологічне забезпечення 

повноцінного особистісного й 

інтелектуального розвитку дітей на 

кожному віковому етапі згідно з 

програмами психолого-

педагогічного супроводу 

2020-2023 Практичний психолог  

6.  Продовжити роботу щодо 

соціального захисту дітей з 

неблагодійних сімей та тих, хто 

опинився у складних життєвих 

ситуаціях. Своєчасно виявляти 

дітей, які живуть у складних 

соціальних та морально-

психологічних умовах. 

2020-2023 Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

7.  Здійснювати моніторинг 

психологічного супроводу сімей, 

які опинилися у кризових ситуаціях. 

2018-2023 Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

8.  Здійснювати психолого-педагогічне 

обстеження готовності дітей до 

школи за показниками загального 

психічного розвитку 

2018-2023 Практичний психолог  

9.  Продовжити роботу щодо шкільної 

адаптації дітей 1-х, 5-х, 10-х класів. 

Проведення індивідуальних 

консультацій вчителів, батьків за 

результатами тестування дітей. 

2018-2023 Практичний психолог  

10.  Створення умов для навчання дітей 

з ООП та відкриття інклюзивних 

класів 

2018-2023 Адміністрація  
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№ 

з/п 

Зміст заходу Термін  

виконання 

(роки) 

Виконавець Відмітка 

про вико-

нання 

11.  Постійно поновлювати та 

уточнювати 

базу даних дітей з особливими 

освітніми потребами. 

2018-2023 Практичний психолог  

12.  Здійснювати соціально-

педагогічний патронаж дітей із 

проявами девіантної поведінки та з 

груп соціального захисту 

2020-2023 Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

13.   Впроваджувати освітні програми 

щодо формування навичок 

здорового способу життя серед 

дітей та підлітків. 

2020-2023 Практичний психолог  

14.  Розробити інноваційні форми і 

методи роботи з подолання 

негативних явищ в учнівському 

середовищі: проявів насильства, 

агресивності, девіантної поведінки 

2020-2023 Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

15.  Розробити і впровадити у практику 

нові форми і методи профілактики 

правопорушень 

2018 Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

16.  Розробити програму подолання 

шкідливих звичок у рамках 

просвітницької роботи 

2018-2023 Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

17.  Розробити для батьків комплексні 

методичні поради та рекомендації 

стосовно навчання й виховання 

дітей згідно з віковими періодами і 

розмістити їх на веб-сайті НВК 

2018 Практичний психолог  

18.  Продовжити просвітницьку роботу 

серед  батьків. Готувати виступи на 

батьківські збори, конференції. 

2018-2023 Практичний психолог  

19.  Створення банку діагностичних 

методик для вивчення рівня 

пізнавальних здібностей та 

інтересів, професійних орієнтацій, 

обдарованості, індивідуальної 

структури особистості, визначення 

індивідуального творчого та 

інтелектуального потенціалу; 

2020-2023 Практичний психолог  

20.  Продовжити методичну роботу з 

педагогами щодо  проведення 

психодіагностики та використання 

її результатів у роботі 

2020-2023 Практичний психолог  
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№ 

з/п 

Зміст заходу Термін  

виконання 

(роки) 

Виконавець Відмітка 

про вико-

нання 

21.  Продовжити організацію 

психолого-педагогічних 

консиліумів, спрямованих на 

формування в педагогів чітких 

уявлень про потенційні можливості 

та здібності кожної дитини, їх 

пізнавальних інтересів та 

здібностей; залучення у розвивальні 

види діяльності, які б відповідали їх 

можливостям, інтересам і 

схильностям. 

2018-2023 Адміністрація 

Практичний психолог 

Педагогічний 

колектив 

 

22.  Обладнати ресурсну кімнату для 

дітей з ООП 

2019-2021   

23.  Дослідити і впровадити у практику 
нові форми і методи роботи з питань 
профорієнтації 

2019 Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

24.  Найважливіші напрями 

профілактичної роботи в закладі 

освіти: 

• профілактика стресових і 

постстресових станів, пов’язаних із 

природними та технічними 

катастрофами; 

• запобігання надмірному 

психологічному напруженню в 

суспільстві, що переживає кризові 

явища — економічні та політичні 

кризи, міжетнічні й міжконфесійні 

конфлікти тощо; 

• запобігання відхиленням у 

психічному розвитку дитини, що 

пов’язані із сімейними проблемами; 

• профілактика порушень 

психічного та особистісного 

розвитку дітей. 

2019 - 2021 Соціально – 

психологічна служба  
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№ 

з/п 

Зміст заходу Термін  

виконання 

(роки) 

Виконавець Відмітка 

про вико-

нання 

25.  • складати соціально-психологічний 

портрет дитини — описувати 

особливості її розвитку та взаємодії 

з оточенням, потенційні можливості 

та труднощі; 

• визначати цілі, завдання й 

стратегії надання підтримки дітям, 

що мають труднощі у навчанні, 

спілкуванні та психічному здоров’ї; 

• добирати засоби і форми 

психологічного супроводу дітей 

відповідно до їхніх особливостей 

навчання та спілкування. 

2019 - 2021 Соціально – 

психологічна служба 

 

 

Очікувані результати: 

 створення особистісної траєкторії розвитку кожної дитини та, як результат 

успішної її реалізації; 

 покращення соціально-психологічного клімату в класних колективах; 

 неконфліктна адаптація учасників освітнього процесу до суспільних змін, 

збереження їх психосоматичного здоров’я; 

 зменшення негативних тенденцій у колективах та сім’ях; 

 компетентне ставлення до свого здоров’я, зокрема психічного; 

 зниження півня злочинності серед молоді; 

 сформованість в учнів особистісної компетентності, тобто обізнаності у власних 

сильни та слабких сторонах; 

 сформованості в учнів оптимістичних стратегій спілкування; 

 виховання соціальної активності особистості з високим рівнем духовності і 

моралі. 
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Проект «Школа порозуміння» 

Мета проекту: координація педагогічного та батьківського колективу для 

попередження правопорушень серед учнів, формування духовності, моральної культури, 

толерантності, уміння жити в громадянському суспільстві. 

Завдання проекту: 

 розробити й запровадити систему правової освіти учнів, батьків та педагогів; 

 організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і 

умов, які сприяють скоєнню учнями правопорушень; 

 організувати профілактичну роботу щодо запобігання негативним проявам 

серед учнівської молоді; 

 удосконалити профілактичну роботу щодо здорового способу життя заради 

майбутнього; 

 забезпечити організацію змістовного дозвілля та відпочинку; 

 забезпечити соціально-психолого-педагогічну допомогу учням та батькам 

щодо захисту прав неповнолітніх; 

 розвиток інформативної правової освіти серед неповнолітніх.  

Пріоритети проекту: впровадження правової освіти та формування засад 

духовності, моральності, виховання свідомого громадянина України, здатного робити 

правильний вибір, протистояти насиллю та різним проявам негативізму. 
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Шляхи реалізації проекту 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін  

виконання 

(роки) 

Виконавець Відмітка 

про вико-

нання 

1.  Систематичний аналіз стану 

профілактики правопорушень серед 

учнів на нарадах, педагогічних радах, 

раді школи та засіданнях 

батьківського комітету 

2018-2023  Адміністрація  

 

 

2.  Продовжити роботу щодо 

систематичного контролю 

відвідування школи учнями 

2018-2023 Адміністрація  

Соціальний педагог 

Класні керівники 

 

3.  Розробити заходи щодо 

профілактики дитячої бездоглядності 

й правопорушень 

2018-2023 Заступник директора з 

виховної роботи  

Соціальний педагог 

 

4.  Підготувати банк розробок виховних 

заходів з проблем профілактики 

злочинності, наркоманії та 

алкоголізму серед підлітків, з питань 

пожежної безпеки та запобігання 

дорожньо-транспортному 

травматизму  

2020-2023 Заступник директора з 

виховної роботи  

Соціальний педагог 

Класні керівники 

 

5.  Продовжити роботу з організації 

зустрічей з дітьми з профілактики 

правопорушень та навчання 

правильної поведінки у критичних 

ситуаціях 

2020-2023 Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

6.  Забезпечити подальше впровадження 

в практику роботи комплексних 

проектів «Рівний – рівному», 

«Майбутнє починається сьогодні», 

«Діалог», «Життя на роздоріжжі. 

Твій вибір» 

2020-2023 Адміністрація  

Вчителі  

Класні керівники 

Вихователі ГПД 

 

7.  Взяти участь в роботі каскадних 

тренінгів з гендерної обізнаності, 

гендерної чутливості та запобігання й 

протидії домашнього насильства  

2018-2023  Адміністрація  

Практичний психолог 

Соціальний педагог 

 

 

8.  Проводити моніторинг щодо проявів 

насилля над дітьми, бездоглядності 

та правопорушень серед 

неповнолітніх 

2018-2023 Соціальний педагог 

Практичний психолог 

 

9.  Взяти участь у всеукраїнських акціях 

з питань запобігання негативним 

проявам у молодіжному середовищі 

2018-2023 Заступник директора з 

виховної роботи  

Соціальний педагог 

 

10.  Організовувати змістовне дозвілля та 

відпочинок учнівської молоді 

2018-2023 Заступник директора з 

виховної роботи  

Соціальний педагог 

Педагог-організатор 

Класні керівники 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Термін  

виконання 

(роки) 

Виконавець Відмітка 

про вико-

нання 

11.  Активізувати роботу учнівського 

самоврядування, залучивши до 

проведення рейдів «Чисте довкілля», 

«Чиста школа», «Ні – 

тютюнопалінню!» 

2020-2023 Заступник директора з 

виховної роботи 

Педагог-організатор 

 

 

12.  Забезпечити залучення дітей з 

девіантною поведінкою до гурткової 

роботи 

2020-2023 Заступник директора з 

виховної роботи 

Класні керівники 

Керівники гуртків 

 

13.  Забезпечити заняття клубів 

«Крокуємо в майбутнє» та «Живемо 

дружно» 

2020-2023 Соціальний педагог 

Практичний психолог 

 

14.  Розробити методичні рекомендації 

вчителям та батькам по роботі з 

дітьми з девіантною поведінкою 

2020-2023 Соціальний педагог 

Практичний психолог 

 

15.  Проводити семінари-практикуми, 

круглі столи, тренінги для педагогів 

та батьків щодо виховання у дітей 

культури поведінки  

2020-2023 Адміністрація 

Соціальний педагог 

Практичний психолог 

 

16.  Продовжити впровадження у 

практику роботи організацію 

зустрічей із представниками міліції, 

інспекторами служби неповнолітніх, 

служби у справах сім’ї та молоді  

2018-2023 Адміністрація 

Соціальний педагог 

Практичний психолог 

 

17.  Проводити виховні заходи на 

правову тематику, круглі столи, 

конференції 

2018-2023 Адміністрація 

Класні керівники 

 

18.  Оформити в бібліотеці постійно 

діючу виставку літератури щодо 

шкідливості нікотину, наркотичних і 

психотропних речовин та алкоголю 

2019 Бібліотекарі  

 

Очікувані результати: 

 створення системи профілактичної роботи; 

 усвідомлення дітьми негативного впливу на організм шкідливих речовин; 

 удосконалення традиційних виховних заходів щодо профілактики 

негативних проявів поведінки; 

 організація змістовного дозвілля та відпочинку учнів; 

 допомога учням та їхнім батькам у захисті їхніх прав та інтересів; 

 допомога учням щодо знаходження виходу з критичної ситуації та захисту 

від усіх видів насилля; 

 профілактика правопорушень та шкідливих звичок серед учнівської молоді; 

 зниження проявів негативної поведінки серед дітей. 
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Проект «Творення особистості вихованням» 

 

Мета проекту: створення  умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, 

формувати покоління, здатного вчитися упродовж життя, розвивати ціннісні риси людини 

громадянського суспільства шляхом упровадження у виховний процес методу проектної 

діяльності. 

Завдання проекту:  

 створити сприятливі умови для взаємодії батьків і школярів з метою подальшого 

співробітництва; 

 розробити програму спільних дій батьків, учнів і вчителів (традиційні заходи, 

акції, свята); 

 сприяти роботі учнівського самоврядування, надавати можливість дітям брати 

участь у прийняті рішень щодо їхнього життя та забезпечити свободу висловлення особистої 

думки; 

 сприяти розвиткові волонтерського руху; 

 виховання в учнів таких моральних цінностей, як милосердя, толерантність, 

взаємодопомога, працелюбність; 

 розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей учасників проекту; 

 підвищення національної культури учнів та розвиток життєвих компетенцій; 

Пріоритети проекту: удосконалення змісту, організаційних форм, методів виховної 

роботи. 

 Шляхи реалізації проекту 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін  

виконан

ня (роки) 

Виконавець Відмітк

а про 

вико-

нання 

1.  Продовжувати організацію 

традиційних родинно-шкільних 

свят: 

 - дні народження; 

 - спортивні, сімейні свята;  

- День Збройних сил України;  

- 8 Березня; 

-  День матері; 

 - День сім'ї 

2018-

2023 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Класні керівники 

Педагоги - організатори  

 

2.  Продовжувати роботу щодо 

проведення доброчинних заходів, 

акцій «Від серця до серця», 

«Милосердя», «Подаруй іграшку» 

2018-

2023 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Класні керівники 

Педагоги-організатори  
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№ 

з/п 

Зміст заходу Термін  

виконан

ня (роки) 

Виконавець Відмітк

а про 

вико-

нання 

3.  Продовжувати традиції школи 

організацією та проведенням 

творчих конкурсів: «Міс школи», 

«Шукаємо таланти», «Містер 

школи», «Шкільний Х-фактор», 

«Міс україночка», «Маленька леді», 

«Козацькі забави», «Лицарський 

турнір», «Чарівна пара» 

2018-

2023 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Класні керівники 

Педагоги-організатори  

 

4.  Проводити  у школі Дні відкритих 

дверей 

2018-

2023 

Адміністрація  

Вчителі-предметники 

Класні керівники 

 

5.  Продовжити проведення 

тематичних акцій серед учнів 

«Бережи книгу», «Квіти-окраса 

життя», «Домашні улюбленці» 

2018-

2023 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Класні керівники 

Педагоги-організатори  

 

6.  Продовжити роботу волонтерів 

(допомога ветеранам, одиноким 

пенсіонерам) 

2018-

2023 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Класні керівники 

Педагоги-організатори 

ОУС «Сузір`я майбутнього»  

 

7.  Організувати роботу батьківського 

всеобучу з правових питань, 

залучивши до цієї роботи 

працівників правоохоронних 

органів 

2018-

2023 

Соціальний педагог  

8.  Продовжити просвітницьку роботу 

з питань виховання на батьківських 

зборах та конференціях 

2020-

2023 

Адміністрація 

Класні керівники  

 

9.  Сприяти проведенню семінарів-

практикумів з питань виховної 

роботи 

2020-

2023 

Адміністрація   

10.  Проводити профілактичну роботу, 

спрямовану на запобігання 

правопорушень, шкідливих звичок, 

поширення інфекційних 

захворювань із залученням  

відповідних служб 

2020-

2023 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Класні керівники 

Педагоги-організатори 

Соціальний педагог  

 

11. Встановити партнерські зв'язки з 

позашкільними закладами: 

а) проводити спільні виховні 

заходи; 

б) використовувати базу 

позашкільних закладів для 

організації позаурочної діяльності 

учнів; 

в) робота гуртків та спортивних 

секцій на базі закладу 

2018-

2023 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Педагоги-організатори  
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№ 

з/п 

Зміст заходу Термін  

виконан

ня (роки) 

Виконавець Відмітк

а про 

вико-

нання 

12. Проводити моніторинг зайнятості 

учнів у позаурочний час 

протягом 

року 

Педагоги-організатори  

13. Сприяти збереженню та розвитку 

мережі  гуртків у закладі для 

сприяння розвитку учнів та їх 

талантів  

протягом 

року 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Класні керівники 

 

 

14. Удосконалити систему роботи 

організації учнівського 

самоврядування «Сузір’я 

майбутнього» 

2018-

2023 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Педагоги-організатори  

 

15. Проводити у школі День 

самоврядування для виховання у 

дітей відповідальності один за 

одного та справу, яку вони роблять   

2018-

2023 

Адміністрація   

16. Продовжити роботу прес-центру 

закладу 

2018-

2023 

Адміністрація   

 

Очікувані результати: 

 удосконалення системи виховної роботи у закладі; 

 створення умов для подальшого розвитку позакласної та позашкільної 

роботи; 

 удосконалення та розвиток мережі позакласної та позашкільної роботи; 

 зміцнення матеріально-технічного забезпечення виховної роботи; 

 удосконалення роботи організації учнівського самоврядування «Сузір’я 

майбутнього»; 

 залучення батьків до виховання дітей та сприяння їхньому розвитку. 
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Розділ ІІІ. Кадрове забезпечення освітнього процесу 

Проект «Вмотивований учитель» 

 

Мета проекту: забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної 

самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального 

статусу в суспільстві. 

Завдання проекту:  

  сприяти оптимізації кадрового забезпечення школи; 

  забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної роботи; 

  створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з 

боку всіх учасників освітнього процесу; 

  сприяти формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню 

компетентності педагогічних працівників.   

Пріоритети проекту: оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця, 

який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації освітнього процесу. 
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Шляхи реалізації проекту 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін  

виконання 

(роки) 

Виконавець Відмітка 

про 

вико-

нання 

1. Продовжити роботу щодо створення 

позитивного психологічного мікроклімату 

в педагогічному колективі. 

2018-2023 Адміністрація  

Практичний 

психолог 

Профспілковий 

комітет 

 

2. Упроваджувати систему професійно-

педагогічної адаптації молодих учителів, 

визначити зміст і форми роботи школи для 

забезпечення їхнього професійного 

становлення і зростання. 

2018-2023 Адміністрація  

Практичний 

психолог 

Методична рада 

 

3. Знайомити учнів з особливостями 

функціонування міського університету 

майбутнього вчителя для роботи з дітьми, 

які мають нахил до педагогічної роботи. 

2018-2023 Адміністрація  

Практичний 

психолог 

 

4. Забезпечувати умови для своєчасної 

курсової перепідготовки та 

професійного зростання в між курсовий 

період. 

2018-2023 Адміністрація  

 

 

5. Забезпечувати умови для участі педагогів 

у конкурсах професійної майстерності, 

здійснення дослідно-експериментальної 

діяльності та інноваційної діяльності. 

2018-2023 Адміністрація  

Методична рада 

 

6. Оновити і модернізувати методичний 

кабінет, забезпечити його сучасною 

науково-методичною літературою та 

інформаційно-комп’ютерними ресурсами 

для оптимізації умов самоосвітньої 

діяльності педагогів. 

До 2021 Адміністрація  

Методична рада 

 

7. Здійснювати передплату періодичних та 

фахових педагогічних видань. 

2018-2023 Адміністрація  

Бібліотекар 

 

8. Планувати кадрове забезпечення освітнього 
процесу.  

2018-2023 Адміністрація  

 

 

9. Сприяти відзначенню педагогів, учні яких 
стали переможцями конкурсів, олімпіад, 
захисту наукових робіт МАН обласного та 
Всеукраїнського рівня. 

2018-2023 Адміністрація  

Профспілковий 

комітет 

Керівники ПМК 

 

10. Забезпечити проведення атестації робочих 
місць, встановивши через колективні 
договори, передбачені законодавством, 
пільги та компенсації працюючим у 
шкідливих умовах. 

2020-2023 Адміністрація  

Профспілковий 

комітет 

 

11. Запровадження рейтингової системи 
оцінювання педагогічної майстерності. 

2020-2023 Адміністрація  

Профспілковий 

комітет 
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Очікувані результати:  

 стабілізація кадрового складу навчального закладу; 

 реалізація особистісно орієнтованого підходу до проведення роботи з кадрами; 

 створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих спеціалістів; 

 науково обґрунтоване довгострокове прогнозування потреби в педагогічних 

працівника; 

 підвищення професійного рівня педагогів; 

 підвищення престижу педагогічної професії у суспільстві; 

 утвердження соціального статусу вчителя; 

 поліпшення соціально-економічного становища вчителів, морального і матеріального 

стимулювання їхньої професійної діяльності. 
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Проект «Науково-методична робота» 

 

Мета проекту: створення умов для здійснення освітнього процесу на високому 

науково-методичному рівні; виявлення та розвиток дослідницьких здібностей учнів; 

реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя. 

Завдання проекту:  

 забезпечити оволодіння учителями сучасними педагогічними технологіями і набуття 

досвіду їх використання у навчально-виховному процесі; 

 створити ефективну систему методичної допомоги молодим спеціалістам;  

 спрямовувати учнів на здійснення пошуково-дослідницької діяльності, написання 

робіт МАН; 

 налагодити зв’язки навчального закладу з вищими та науково-дослідницькими 

установами; 

 забезпечити здійснення обміну досвідом між учителями різних методичних комісій 

школи; 

 стимулювати педагогів до здійснення науково-дослідницької діяльності, 

удосконалення професійної майстерності; 

 забезпечити доступ усіх учасників освітнього процесу до сучасних інформаційних баз 

даних з метою здійснення ними самоосвітньої діяльності. 

Пріоритети проекту: формування соціальної, комунікативної, інформаційної, 

навчально-пізнавальної компетенцій учнів, їхньої інтелектуальної культури; створення умов 

для зростання фахової майстерності учителів. 
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Шляхи реалізації проекту 

 

№ 

з/

п 

Зміст заходу Термін  

виконан

ня (роки) 

Виконавець Відмітк

а про 

вико-

нання 

1. Проводити майстер-класи, тренінги, 

відкриті уроки з метою 

ознайомлення учителів із 

сучасними педагогічними 

технологіями, продовжити роботу 

«Школи педагогічної 

майстерності». 

2018-

2023 

Заступники директора з 

навчально-виховної роботи 

науково-методична рада 

 

2. Заохочувати учителів до власної 

науково-дослідницької діяльності, 

популяризації власного 

педагогічного досвіду шляхом 

оформлення друкованої продукції, 

участі у фахових конкурсах 

2018-

2023 

Заступники директора з 

навчально-виховної роботи 

науково-методична рада 

 

3. Здійснювати науково-методичний 

супровід педагогічної діяльності 

молодих спеціалістів («Школа 

молодого вчителя») 

2018-

2023 

Заступники директора з 

навчально-виховної роботи 

науково-методична рада 

 

4. На засіданнях предметних 

методичних комісій та методичної 

ради школи розробити графік 

взаємовідвідування учителями 

уроків різних типів з метою обміну 

педагогічним досвідом, 

ефективного використання 

міжпредметних зв’язків 

2020-

2023 

Заступники директора з 

навчально-виховної роботи 

науково-методична рада  

Керівники ШМК 

 

5. Проводити навчальні семінари, 

тренінги за участю викладачів 

вищих навчальних закладів, 

науковців. 

2020-

2023 

Заступники директора з 

навчально-виховної роботи 

науково-методична рада 

 

7. Створити шкільний медіа-центр, 

забезпечити доступ учителів і учнів 

до мережі Інтернет у позаурочний 

час 

2021 Адміністрація   

8. Розробити програму для 
комп’ютерного всеобучу вчителів  

2021-

2021 

Заступники директора з 

навчально-виховної роботи, 

учителі інформатики 

 

 

Очікувані результати:  

 впровадження сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес; 

 підготовка педагогів до здійснення самоосвітньої та науково-дослідницької 

діяльності, вдосконалення професійної майстерності; 

 створення оптимальних умов для розкриття інтелектуального та творчого потенціалу 

учнів; 
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 налагодження конструктивних зв’язків між школою та вузами. 

Розділ ІV.  Державно-громадське управління закладом 

Проект «Управління школою» 

 

Мета проекту: створення сучасної школи відповідно до потреб суспільства та згідно 

з державними стандартами 

Завдання проекту:  

 проведення моніторингу рівня знань учнів та якості викладання вчителів; 

 розвивати інформаційно-навчальне середовище; 

 продовжити підготовку педагогічних працівників до використання 

сучасних педагогічних, інформаційних і телекомунікаційних технологій у 

педагогічній практиці; 

 створювати умови для постійного професійного розвитку персоналу 

закладу; 

 пошук найбільш результативних методів освітньої та управлінської 

діяльності. 

Пріоритети проекту: функціонування ефективної системи управління, в результаті 

якого забезпечується постійний розвиток школи та підвищується її конкурентоспроможність. 
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Шляхи реалізації проекту 

 

№ 

з/

п 

Зміст заходу Термін  

виконання 

(роки) 

Виконавець Відмітка 

про 

вико-

нання 

1. Розробити модель Школи Успіху, як 

перспективи створення 

конкурентоздатності школи. 

2018-2023 Адміністрація  

 

 

2. Розробити комплекс заходів щодо 

створення якісно нової, сучасної системи 

освіти, що постійно розвивається. 

2018-2023 Адміністрація  

 

 

3. Формування освітнього простору, 

орієнтованого на індивідуальний 

розвиток особистості. 

2018-2023 Директор школи 

 

 

4. Продовжити роботу щодо 

моніторингу запитів батьків, інтересів 

учнів у виборі пробільності навчання.  

2018-2023 Адміністрація 

Практичний 

психолог 

 

5. Продовжити роботу із діагностично-

проектуючим комплексом «Універсал» 

та «Персонал» для якісного планування  

освітнього процесу 

2018-2023 Адміністрація  

Практичний 

психолог 

Соціальний педагог 

Вчителі  

 

6. Створити систему управління на основі 

моніторингу результатів педагогічної 

діяльності. 

2020-2023 Заступники 

директора з 

навчально-виховної 

роботи 

Практичний 

психолог 

 

7. Налагодити співпрацю з громадськими 

організаціями та іншими навчальними 

закладами щодо розширення освітнього 

простору.  

2020-2023 Адміністрація  

 

 

8. Створити умови для участі учнів та вчителів 
у педагогічних програмах, конференціях, 
семінарах, творчих конкурсах. 

2020-2023 Адміністрація  

9. Впроваджувати інноваційні освітні 
технології для оновлення змісту освіти. 

2020-2023 Директор школи 

 

 

10

. 

Оновити і модернізувати навчальні кабінети 2018-2023 Директор школи   

Очікувані результати:  

 підвищення рівня навченості учнів та якості освіти; 

 створення творчого педагогічного колективу; 

 конкурентоздатність школи в освітній системі міста; 

 підвищення ефективності роботи члені адміністрації; 

 реалізація особистісно орієнтованого підходу до освітнього процесу; 

 посилення інтересу до школи та відкриття перед нею нових можливостей фінансування. 
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Проект «Співпраця з батьками та громадськістю» 

 

Мета проекту: створення дієвої моделі державно-громадського управління 

розвитком освіти на рівні закладу. 

Завдання проекту:  

 сприяти участі батьківської громадськості у формуванні освітньої політики закладу; 

 об’єднати зусилля педагогічного та батьківського колективу у вихованні та навчанні 

дітей; 

 удосконалювати систему виховної роботи, упроваджувати нові технології організації 

виховного процесу, активно залучати батьківську громадськість до створення виховного 

простору в закладі; 

 налагодити співпрацю з освітніми, культурно-просвітницькими закладами, 

громадськістю для організації і підтримки різних форм дозвілля й зайнятості в 

позаурочний час; 

 сприяти підвищенню авторитету й ролі сім’ї у вихованні й соціалізації дітей і підлітків; 

 формувати сучасну педагогічну культуру батьків. 

Пріоритети проекту: сприяти піднесенню на якісно новий рівень роботи 

педагогічного колективу з батьками та громадськістю. 
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Шляхи реалізації проекту 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін  

виконання 

(роки) 

Виконавець Відмітка 

про 

вико-

нання 
1. Укласти тристоронню угоду про 

співпрацю між батьківською 

громадськістю, адміністрацією 

закладу, учнівським самоврядуванням 

та забезпечити її виконання 

2018-2023 Адміністрація  

Рада школи 

Батьківська рада 

ОУС «Сузір’я 

майбутнього» 

 

2. Залучати членів громадськості та учнів 

до організації спільної творчості 

2020-2023 Адміністрація  

Рада школи 

Батьківська рада 

ОУС «Сузір’я 

майбутнього» 

 

3. Забезпечити ефективну роботу 

батьківської ради та Ради школи 

2020-2023 Директор закладу 

 

 

4. Продовжити роботу батьківського 

всеобучу для популяризації знань з 

родинної педагогіки, досвіду 

взаємозв’язку сім’ї та школи 

2020-2023 Адміністрація 

Батьківська рада  

 

 

5. Проводити батьківські конференції, 

семінари, тренінги для батьківської 

громадськості з проблем виховання 

дітей 

2020-2023 Адміністрація  

Практичний 

психолог 

Соціальний педагог 

 

6. Забезпечити організацію системи 

просвітницької роботи з батьками 

(школа для батьків) 

2018-2023 Практичний 

психолог 

Соціальний педагог 

 

7. Продовжувати висвітлювати питання 

освітнього процесу на веб-сайті 

закладу 

2018-2023 Адміністрація  

 

 

8. Забезпечити підготовку вчителів до 
організації співпраці з учнівським 
самоврядуванням 

2018-2023 Соціальний педагог 

 

 

9. Сприяти участі громадських організацій у 
розв’язанні актуальних проблем освіти, 
підвищенні ролі вчителя у формуванні 
громадянського суспільства 

2018-2023 Адміністрація  

 

 

    

Очікувані результати:  

 залучення громадськості, батьків, учнів до створення ефективного виховного простору; 

 піднесення на якісно-новий рівень роботи педагогічного колективу з батьками учнів; 

 активізація роботи батьківської громадськості.  
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Розділ V. Крок за кроком до інформаційного суспільства 

Проект «Інформаційно-навчальне середовище» 

Мета проекту: створення єдиного інформаційно-навчального середовища, яке 

включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що 

дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати 

збір, зберігання і обробку даних системи освіти. Єдине інформаційно-навчальне середовище 

здійснює підтримку освітнього процесу і автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує 

підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ІКТ компетенцій адміністрації, 

педагогів та здобувачів освіти. 

Завдання проекту:  

 сприяти впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес; 

 спрямувати зусилля на забезпечення навчальних кабінетів сучасними навчальними 

комп’ютерними комплексами, мультимедійними засобами навчання, 

телекомунікаційними засобами виходу в глобальну мережу Інтернет; 

 сприяти вдосконаленню системи управління навчальним закладом шляхом 

упровадження автоматизованої системи управління з використанням сучасних 

мережевих технологій.  

Пріоритети проекту: створення інформаційно-навчального середовища, яке 

дозволить реалізувати принцип особистісно зорієнтованого навчання; розробка системи 

інформаційних освітніх ресурсів закладу освіти. 
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Шляхи реалізації проекту 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін  

виконання 

(роки) 

Виконавець Відмітка 

про 

вико-

нання 

1. Створити інформаційно-

консультаційний центр по допомозі в 

оволодінні навичками роботи з ПК та 

застосуванні ІКТ в навчально-

виховному процесі. 

2018-2023 Адміністрація 

Вчителі  

 

2. Створити інформаційний банк «На 

допомогу вчителю», «На допомогу 

учню», «На допомогу батькам» та 

розмістити на сайті школи. 

2021-2021 Вчителі  

Бібліотека  

 

3. Створити медіатеку та ігротеку з 

різних навчальних предметів та 

виховної роботи.  

2018-2023 Вчителі   

4. Поновити електронний каталог 

наявних матеріалів у медіатеці, 

ігротеці та електронний каталог 

навчальних веб-ресурсів у 

навчальних кабінетах. 

2018-2023 Завідувачі кабінетами   

5.  Модернізувати сайт закладу освіти 2021 Відповідальний за сайт  

7. Завершити об’єднання всіх шкільних 

ПК в єдину мережу та підключення 

до мережі Інтернет 

До 2021 Адміністрація   

8. Продовжити навчання вчителів за 

проектом «Intel® - навчання для 

майбутнього». 

2018-2023 Адміністрація  

Методична рада 

 

9. Організовувати участь учителів у 
вебінарах  

2018-2023 Науково-методична 

рада 

 

10. Розробити перспективний план 
створення єдиної бази даних у школі: 
відомості про учнів та їх батьків; особові 
справи вчителів; портфоліо вчителів та 
дітей; «електронний журнал», 
«електронний щоденник», електронна 
бібліотека та каталог всіх наявних 
педагогічний засобів. 

2018-2023 Адміністрація  

Вчителі  

 

11. Використання наявних інформаційних 
ресурсів, систем, банків і баз даних в 
управлінській діяльності адміністрації 
школи 

2018-2023 Адміністрація   

12. Створити сучасний комп’ютерний клас 
на базі кабінету ІКТ 

2019-2020 Міський відділ освіти 

Адміністрація 

Батьківський комітет  

 

13. Продовжити оснащення освітнього 
процесу ліцензованим базовим 
програмним забезпеченням 

2018-2023 Адміністрація   

14. Продовжити оснащення комп’ютерних 
класів (заміну застарілої комп’ютерної 
техніки) 

2018-2023 Адміністрація  
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Очікувані результати:  

 вдосконалення комп’ютерної інфраструктури освітнього закладу; 

 підвищення якості навчання шляхом організації вільного доступу учнів і 

педагогічних працівників до високоякісних освітніх електронних бібліотек, 

навчальних матеріалів, навчально-методичних комплексів; 

 технічне оснащення школи сучасними інформаційно-комунікаційними засобами 

навчання і ліцензійними базовим програмним забезпеченням за рахунок коштів 

місцевого бюджету та позабюджетних коштів; 

 забезпечення умов для доступу до мережі Інтернет; 

 упорядкування інформаційного обміну баз даних, автоматизація типових операцій, 

збору даних і статистичних звітів, які періодично формуються за визначеними 

формами; 

 створення умов для надання в оперативному режимі інформації про стан і тенденції 

розвитку школи з актуальних напрямів освітньої діяльності. 
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Проект «Інформаційний центр - шкільна бібліотека» 

 

Мета проекту:  забезпечення  інформаційної  потреби користувачів через своєчасне 

доведення інформації, якісне оновлення бібліотечних фондів, впровадження інформаційних 

технологій для підвищення працездатності, для розширення функціональності програмного 

забезпечення, перетворення шкільної бібліотеки на інформаційно-консультаційний центр. 

Завдання проекту:   

 удосконалити матеріально-технічну базу шкільної бібліотеки; 

 продовжити комплектування бібліотечних фондів, аналізувати й коригувати 

стан забезпечення підручниками; 

 здійснювати бібліографічно-інформаційне забезпечення освітнього процесу на 

основі повного якісного обслуговування; 

 створення інформаційно-консультаційного центру. 

Пріоритети проекту: створення комфортних умов для повного інформаційного 

забезпечення користувачів бібліотеки. 
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Шляхи реалізації проекту 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін  

виконанн

я (роки) 

Виконавець Відмітка 

про вико-

нання 

1. Провести моніторинг діяльності 

бібліотеки 

2018-2023 Адміністрація  

 

 

2. Створити єдину інформаційно-

ресурсну базу даних 

2018-2023 Бібліотекарі  

3. Продовжити роботу щодо поповнення 

бібліотечного фонду 

2018-2023 Міський відділ освіти 

Адміністрація 

 

Благодійні акції 

«Подаруй бібліотеці 

книгу» 

 

4. Створити інтер’єр сучасної 

бібліотеки, з повною заміною меблів. 

 

2018-2023 Міський відділ освіти 

Адміністрація 

Батьківський комітет  

 

 

5. Створити читальний зал з 

комп’ютерною технікою та доступом 

до мережі Інтернет. 

2018-2023 Міський відділ освіти 

Адміністрація  

Батьківський комітет 

 

6. Сприяти створенню електронних 

каталогів фондів шкільної бібліотеки. 

До 2021 Бібліотекарі  

7. Забезпечити оперативне 

інформування педагогічних 

працівників про нові видання. 

2018-2023 Бібліотекарі  

 

 

8. Продовжити контроль за збереженням 
навчального та художнього фонду. 
Проводити рейди «Живи, книго!» 

2018-2023 Бібліотекарі  

Класні керівники 

 

 

9. Створити методичне забезпечення 
тематичних, виховних, предметних та 
позакласних заходів. 

2018-2023 Бібліотекарі  

 

 

10. Продовжити проведення бібліотечних 
уроків із формування інформаційної 
культури. 

2020-2023 Бібліотекарі  

 

 

11. Продовжити організацію та проведення 
тижнів дитячої та юнацької книги, 
Всеукраїнського місячника шкільних 
бібліотек. 

2020-2023 Бібліотекарі  

 

 

12. Створити банк творів сучасних авторів 
на електронних носіях.  

2020-2023 Бібліотекарі  

 

 

13. Скласти бібліотечні покажчики, 
інформаційні та рекомендаційні списки 
літератури для використання у 
навчально-виховному процесі. 

2020-2023 Бібліотекарі  

 

 

 

 

Очікувані результати: 

 забезпечення рівного доступу всіх учасників освітнього процесу до сучасних якісних 

інформаційних джерел; 
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 удосконалення науково-методичного супроводу підвищення фахового рівня 

бібліотечних працівників школи; 

 оновлення матеріально-технічної бази бібліотеки; 

 забезпечення школи підручниками, навчальною та методичною літературою. 

 



61 

Розділ VІ. Матеріально-технічне забезпечення 

Проект «Сучасна школа» 

 

Мета проекту: забезпечення належних умов для навчання і виховання відповідно до 

сучасних санітарно-гігієнічних, технічних і педагогічних вимог.  

Завдання проекту:  

 створити сприятливі й комфортні умови для організації освітнього 

процесу; 

 поліпшити умови експлуатації й утримання приміщень закладу; 

 виконання косметичних ремонтів за новітніми технологіями; 

 забезпечення навчальних кабінетів сучасними меблями відповідно до 

санітарно-гігієнічних та естетичних вимог; 

 забезпечити відповідно до санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних 

вимог безпечні умови для навчання та життєдіяльності закладу; 

 ужити додаткових заходів щодо збільшення частки спеціальних коштів за 

рахунок благодійних внесків, здачі в оренду приміщень, які не 

використовуються. 

Пріоритети проекту: здійснення заходів для модернізації матеріально-технічної бази. 
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Шляхи реалізації проекту 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін  

виконання 

(роки) 

Виконавець Відмітка 

про вико-

нання 

1. Проводити технічний аналіз стану 

приміщення закладу з метою 

встановлення реального стану та 

визначення потреби в проведенні 

ремонтних робіт 

2018-2023 Директор НВК 

 

 

2. Проводити планові ремонти фасаду, 

підсобних приміщень 

2018-2023 Заступник 

директора з 

адміністративно-

господарської 

роботи 

 

3. Провести оновлення учнівських 

меблів, меблів для навчальних 

кабінетів 

2018-2023 Директор НВК 

 

 

4. Забезпечити протипожежний захист 

приміщення закладу 

2018-2023 Директор НВК  

5. Придбати обладнання для предметних 

навчальних кабінетів (Захисту 

України, основ здоров’я, 

лінгафонного) 

2018-2023 Директор НВК  

6. Поповнити бібліотечний фонд 

навчально-методичною, довідковою, 

художньою літературою та 

періодичною пресою 

2018-2023 Директор НВК  

7. Оновлювати оргтехніку бібліотеки та 
навчальних кабінетів 

2018-2023 Директор НВК 

 

 

8. Поповнювати медичне обладнання для 
медпункту 

2018-2023 Директор НВК 

 

 

9. Закуповувати спортінвентар 2018-2023 Директор НВК 

 

 

10.  Зниження ресурсо- та енергозатратності 
освітнього процесу, проведення 
енергозберігаючих заходів 

2020-2023 Адміністрація  

Колектив закладу 

 

 

 

11. Облаштувати сучасний ігровий 
майданчик 

2020-2023 Директор НВК 

Бучанська міська 

рада 

 

12. Оновити огорожу навколо закладу 2020-2023 Директор НВК 

Бучанська міська 

рада 

 

13. Заміна табличок з нумерацією класів  2020-2023 Директор НВК 

 

 

14. Реконструкція спортивного майданчика 2020-2023 Директор НВК 

Бучанська міська 

рада 

 

15. Оновити камери відеоспостереження  2018-2023 Директор НВК 
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16. Заміна асфальтового покриття у 
внутрішньому квадраті закладу 

2018-2023 Директор НВК 

Бучанська міська 

рада 

 

17. Створити шкільний радіовузол 2018-2023 Директор НВК  

18. Оформити коридори початкової школи 2018-2023 Директор НВК 

Бучанська міська 

рада 

 

19. Заміна меблів у шкільній їдальні 2018-2023 Директор НВК 

Бучанська міська 

рада 

 

    

Очікувані результати:  

 забезпечення безпечних і комфортних умов навчання і життєдіяльності в закладі 

відповідно до санітарно-гігієнічних норм та інженерно-технічних вимог; 

 оновлення матеріально-технічної бази закладу. 


