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ВСТУП. SWOT-аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів функціонування 
закладу 

СИЛЬНІ СТОРОНИ 
1) Кваліфікований педагогічний колектив 

 
Предметно-
методична 

кафедра 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень 
Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання 
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Природничо-
математична - 7 - - - 1 1 5 3 1 1 - 

Художньо-
естетична 

- 3 3 1 - 3 1 1 1 - - - 

Бібліотекар - 1 - - - - - 1 - - - - 

Педагог-
організатор - 1 - - - - - 1 - - - - 

Практичний 
психолог - 1 - - - - - 1 - - - - 

Суспільно-
гуманітарна - 4 2 - - 2 1 3 2 1 - - 

Початкові класи - 6 2 3 2 - - 3 - - - - 

Іноземних мов - 5 -  - 1 2 2 - - - - 

Разом 0 28 7 4 2 7 5 17 6 2 1 - 

 

 
 

4; 9%
2; 4%

7; 16%

5; 11%
17; 39%

6; 14%
2; 5%1; 2% спеціаліст

Спеціаліст, розряд

спеціаліст другої категорії

спеціаліст першої категорії

спеціаліст вищої категорії

старший учитель

учитель-методист

відмінник освіти України
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2) Різноманітний за своїм змістом і достатньо ефективний досвід різних 
нововведень: 

- експериментальна робота по введенню курсів за вибором екологічного 
спрямування(Освіта для стійкого розвитку 8-9кл); 

- навчання школярів прийомам дослідницької діяльності та здійснення 
роботи над дослідницькими проєктами (навчання учнів у трьох секціях МАН 
(економіки, математики, історії),  робота над дослідами на пришкільній навчально-
дослідній ділянці; 

- використання в педагогічній практиці сучасного                      уроку, інтеграції в 
навчанні, методу проєктів (STEM-елементи в освітньому процесі); 

- цікаві шкільні традиції (посвята в гімназисти, тематичні дні учителя, 
фестиваль гарбузової каші, еко-дискотека) 

- активна волонтерська участь та цінний досвід  проведення на пришкільній 
території глобальних регіональних  заходів: «Християнський з’їзд молоді»(400 
учасників), «Відкриття пластового року» (600 учасників), змаг «Сокіл-Джура» 

- активне шкільне самоврядування. 
3) Впровадження системи морального та матеріального стимулювання кращих 

вчителів (преміювання за досягнення в олімпіадах та конкурсах) 
4) Матеріально-технічна та навчально-методична база: 
У школі функціонують кабінети:   української мови та літератури, географії, 

фізики, хімії, біології, математики, художньо-естетичного циклу (музика, образотворче 
мистецтво), 2 кабінети іноземних мов,  кабінет інформаційних технологій (10+1 
комп’ютер),            кабінет християнської етики,  6 кабінетів для учнів початкової школи, 
актовий зал, спортивний зал, хореографічний зал; ресурсна кімната для дітей з ООП. 
Усі комп’ютери  під’єднані до мережі Інтернет.,  розпочато ремонт шкільної їдальні та 
оновлено обладнання харчоблоку.                                                                                                      

5) Для забезпечення відкритості нашого освітнього закладу функціонує 
шкільний сайт,  сторінка Facebook та батьківські групи  

6) Зацікавленість батьків в роботі школи. Батьки входять до складу Ради 
школи.  Протягом навчального року проводяться батьківські зустрічі, під час яких 
батьки мають змогу ознайомитися з навчанням своєї дитини в індивідуальному 
порядку.  Батьки беруть активну участь у різноманітних шкільних проєктах,  
ЕКОфестах.  

7) Наявність у засновника фінансових можливостей стимулювати та підтримувати 
діяльність творчих, прогресивних, ініціативних учнів (щорічне преміювання 

учнів за перемоги у конкурсах, олімпіадах та спортивних змаганнях). 

СЛАБКІ СТОРОНИ: 

 Старіння навчально-матеріальної бази. 
 Недостатність оснащення спеціалізованих навчальних кабінетів(кабінети 

фізики, хімії, біології, географії). 
 Зниження мотивації дітей до навчання. 
 Недостатній рівень забезпеченості ІКТ, нема STEM-лабораторії 
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МОЖЛИВОСТІ: 

 Різносторонній розвиток учнів. 
 Організація дистанційного навчання (єдина платформа Human.ua) . 
 Організація навчання у гуртках («Хореографічний», «Баскетбол», «Юні 

овочівники», «Пласт», «Вокальний».) 
 Поширення власного педагогічного досвіду (громадська активність). 
 Співпраця з педагогами закладів вищої освіти. 
 Виділення коштів місцевого бюджету на обладнання кабінетів. 
 Залучення учнів у проєктну та волонтерську діяльність. 
 Залучення спонсорських коштів для реалізації різноманітних проєктів 

(Громадський бюджет). 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА І ОРГАНІЗАЦІЙНА 
ОСНОВА СТРАТЕГІЇ 

 
Стратегія розвитку НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» м. Хоростків 

спрямована на реалізацію 
 Конвенції ООН про права дитини; 
 Конституції України; 
 Закону України «Про освіту»; 
 Закону України «Про загальну середню освіту»; 
 КОНЦЕПЦІЮ реалізації державної політики в сфері реформування 

загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року; 
 Закону України «Про сприяння становлення та розвитку молоді в Україні»; 
 Національної доктрина розвитку освіти України; 
 Національної концепції громадського виховання; 
 Національної доктрини розвитку освіти; 
 Концепції національного виховання; 
 Освітнього напрямку Державної програми „Освіта. Україна ХХІ століття”; 
 Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року; 
 Положення про середній загальний освітній навчальний заклад; 
 Державного стандарту початкової загальної освіти; 
 Державного стандарту базової і повної освіти; 
 Програми національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. 
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І. МІСІЯ, ВІЗІЯ, ЦІННОСТІ, ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Місія:  прищеплення учням інтересу до життєвого самовизначення, розвиток їх 
пізнавальних та творчих здібностей, екологічної свідомості, вироблення навичок 
активної життєвої позиції, повної самореалізації. 

 
Візія:  освітній заклад здорових, щасливих, успішних, патріотично налаштованих 
дітей – майбутніх відповідальних громадян України, котрі формуються на основі 
високих моральних,  християнських  цінностей, інновацій та ефективного навчання. 

 
Цінності: 

• освітні, соціальні, оздоровчі послуги; 
• ефективність  навчання учнів; 
• зміцнення родини та відносин між мешканцями громади; 
• демократизація; 
• волонтерство; 
• партнерство. 
 

Принципи діяльності НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1- гімназія» м. Хоростків: 
 принцип системності, 
 принцип цілісності, 
 принцип єдності триєдиної функції навчання (освітньої, виховної, 

розвивальної), 
 принцип гідності (усвідомлення суспільством цінності кожної людини та 

особливе вимогливе ставлення кожної людини до самої себе), 
 принцип особистісної орієнтації освіти: визнання особистостей учасників 

педагогічної взаємодії як найвищої цінності; забезпечення організації освітнього 
процесу відповідно до індивідуальних інтересів, здібностей та потреб кожного учня, 
виявлення талантів кожної дитини школи, створення найсприятливіших умов для 
всебічного та гармонійного розвитку учнів; 

 діяльнісний принцип: сутність людської особистості розкривається тільки у 
цілеспрямованій усвідомленій діяльності. 

 принцип збереження здоров’я всіх учасників освітнього процесу; 
 принцип демократичності: формування навчального закладу адаптованого і 

комфортного для дітей, батьків, учителів, який забезпечує можливість самореалізації 
кожного учня; ставлення до учня, як до майбутнього повноправного громадянина 
України, визнання прав учня на всебічний розвиток та реалізацію своїх здібностей; 

 принцип стандартизації: зміст навчального процесу та рівень навчальних 
досягнень учнів відповідає національним нормам і стандартам освіти; 

 принцип інтеграції: оптимізація процесу реального розвитку кожного 
школяра забезпечується через інтеграцію його урочної та позаурочної діяльності; 
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 принцип відповідності: корекційно-розвивальна відповідність освітнього 
процесу спрямована на задоволення потреб розвитку школярів відповідно до їхніх 
нахилів та здібностей; 

 принцип життєвої спрямованості освітнього процесу в школі, метою якого 
має бути особистісне, у тому числі й професійне, самовизначення випускників школи. 

 принцип модернізації: створення єдиної системи збору, обробки та 
зберігання інформації, залучення ресурсів і можливостей глобальної мережі Інтернет; 
модернізація структур управління, функцій і методів управлінської діяльності; 

 принцип гуманізації освіти: навчальний процес будується з акцентом на 
формування духовності на основі загальнолюдських цінностей, світової педагогічної 
культури, з організацією на інтереси, потреби та розвиток особистості учня; школа — 
це виховання не тільки освічених, але й гуманних людей. 

 принцип індивідуалізації та диференціації: зміст і технології освітньої 
процесу орієнтовані на забезпечення всебічного розвитку особистості школяра, 
розвитку індивідуальності з урахуванням його можливостей. 

 принцип відповідальності (осмислення учнями власного обов’язку, 
необхідності та результатів власних дій), 

 принцип безперервності: забезпечення постійного самовдосконалення 
особистості. 

 принцип демократичності, 
 принцип світоглядності, 
 принцип національної ідентичності, 
 принцип патріотизму (готовність будь-коли поставити інтереси власної 

країни над власними інтересами). 
 
Стандарти НВК охоплюють такі сфери: 
1. Лідерство; 
2. Партнерство; 
3. Соціальна інклюзія - саме цей компонент забезпечує участь дитини в 

житті великої спільноти та її успішну соціалізацію. Соціалізація – це процес засвоєння 
соціальних норм і цінностей, процес входження в соціальне середовище та активне 
відтворення індивідом суспільних відносин; 

4. Волонтерство; 
5. Навчання впродовж усього життя; 
6. Екологічна культура; 
7. Розвиток громади; 
8. Залучення батьків; 
9. Шкільна культура.                                                                                                                             
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ІІ. МЕТА, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ 
Мета розвитку освітнього закладу: створення освітнього середовища, що дозволить 
забезпечити розвиток та виховання учня, здатного впливати на свою особистісну 
освітню траєкторію 

 
Основна мета: створення умов для розвитку освіченої, екологічно-свідомої, 
морально і фізично здорової, естетично розвиненої, трудолюбивої, життєтворчої 
особистості громадянина України. 

 

Цілі: 
 екологічна освіта та виховання; 
 інклюзивна освіта; 

Завдання школи: 
1. формування в учнів конкурентоздатності, уміння інтегруватися в 

демократичне суспільство, гідно презентувати себе на ринку праці; 
2. підвищення рівня фізичного, психічного, морального, інтелектуального, 

духовного і творчого розвитку учнів у процесі організації активної діяльності на 
основі інтеграції; 

3. гуманізація й екологізація змісту, педагогічних технологій і методів 
навчання, реалізованих у науковому та навчально-методичному забезпеченні 
педагогічного процесу школи; 

4. підвищення успішності та якості знань; 
5. розвиток партнерських взаємозв’язків вчителів, батьків та учнів; 
6. створення умов для задоволення різноманітних інтересів учасників 

навчально-виховного процесу; 
7. максимальне сприяння формуванню інтелектуально та духовно 

розвиненої особистості учнів з урахуванням їхніх вікових індивідуальних 
особливостей, здібностей, нахилів та інтересів; 

8. формування багатомірного освітнього простору для дітей віком від 6 до 
15 років, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, через навчання і 
виховання. 

9. створення ефективної, постійно діючої системи безперервної освіти 
педагогів; 

10. створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими 
освітніми потребами (інклюзивне, індивідуальне навчання: педагогічний патронаж, 
сімейне навчання); 

11. створення сучасного освітнього середовища; 
12. запровадження системи STEM – навчання; 
13. реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і 

навчання дітей через відновлення змісту освіти та впровадження провідних освітніх 
технологій на всіх ступенях навчання; 
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14. створення медіа простору для учасників освітнього процесу. 
15. упровадження Концепції Нова українська школа. 
16. впровадження в процес навчання нових інноваційних

 технологій. Розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів школи; 
17. виховання позитивної мотивації навчальної діяльності, старанного та 

відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування 
знань, вмінь; 

18. виховання особистості через залучення до активної діяльності та 
всебічний зв’язок школи з життям. 



10 
 

ІІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 
 

Стратегічне планування на 2021-2024 рр. 

1) Продовжити роботу у напрямку розвитку екологічної культури, та 
пропагування здорового способу життя: 

 завершення облаштування саду для здорового харчування – прищеплення 
учням навиків догляду за садом та культури споживання фруктів – частково вже 
насаджені плодові дерева, триває омолодження саду; 

 дослідницька робота учнів на шкільній ділянці на уроках біології та у роботі 
гуртка «Юні овочівники» (керівник Заверуха С. І.); 

 забезпечення шкільної їдальні екологічно чистими овочами, вирощеними на 
шкільній ділянці; 

 пропагування серед учнів та батьків роздільного сортування сміття; 
 компостування відходів з шкільної їдальні та навчально-дослідної ділянки 

для отримання органічного добрива в рамках роботи у еко-проєкті «Компола» 
2) Продовжити впровадження енерго - та ресурсозберігаючих технологій, а 

саме: 

 завершити заміну вікон на теплозберігаючі металопластикові; 

 утеплити фасад школи; 

 модернізація шкільної їдальні; 

 повністю замінити освітлення школи на енергозберігаюче (світлодіодні 
технології); 

3) Оснащення школи сучасним обладнанням для підсилення еколого-
біологічної та фізико- хімічної складової освіти. А саме при залученні програм НУШ 
та українських і міжнародних грантів обладнати у школі: 

 сучасний кабінет фізики; 
 сучасний кабінет хімії; 
 сучасний кабінет біології; 

 STEM-лабораторія; 
4) Продовжити стимулювати учнів до соціального підприємництва: 
 активно використовувати навчально-розвивальний простір громади, а саме, 

обладнання коворкіг - центру, який розміщений поруч із школою у міському БК; 

 проводити ярмарки з метою збору коштів для реалізації учнівських бізнес-
проєктів. 
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Очікувані результати: 

Наш випускник 2024 р.: 
 

Цілісна 
особистість 

• усебічно розвинений; 
• здатний до критичного мислення. 

Патріот з активною
позицією 

• живе у любові до рідного краю та пошані до 
традицій своїх предків; 

• діє згідно з морально-етичними принципами; 
• здатний приймати відповідальні рішення; 
• поважає гідність і права людини. 

Екологічно 
свідомий 
громадянин 
України 

• свідомо обирає товари, мінімізуючи відходи; 
• раціонально використовує природні ресурси та блага 

цивілізації; 
• здатний жити в гармонії з природою; 
• своїми діями мотивує інших; 
• еко-активіст. 

Іноватор • здатний працювати індивідуально і в команді, 
• розвиває соціальне підприємництво, 
• розвиває економіку за принципами сталого розвитку, 
• здатний конкурувати на ринку праці, 
• учиться впродовж життя. 

 
 

 
Пріоритетні напрями розвитку особистості  педагога: 

 
 атестація педагогічних працівників: здобуття фахових компетентностей 

спеціалізованої освіти (стаття 50); 
 сертифікація: зовнішнє оцінювання професійних компетентностей (на 

добровільних засадах виключно за власною ініціативою) (стаття 51); 
 створення середовища цілеспрямованого саморозвитку творчо-

ініціативного педагога (стаття 59); 
 участь у конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року»; 
 
 

Основні професійні принципи особистості педагогічного працівника у системі 
компетентностей 

 Інтелектуальна компетентність (наукові знання); 

 Психологічна компетентність; 

 Управлінська компетентність (базові вміння); 

 Мотиваційна компетентність; 

 Проєктна компетентність; 

 Методична компетентність; 

 Медійна компетентність. 
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Очікувані результати: 
 
 підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення 

знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої 
роботи; 

 ріст педагогічної майстерності вчителів; 

 підвищення методичної культури. 
 
 

Система  організаційно-педагогічних та науково-практичних заходів пошуку, 
навчання й виховання обдарованих дітей педагогічним колективом закладу 
 
Завдання: 

 створення умов для всебічного розвитку та розкриття інтелектуального 
потенціалу обдарованих дітей; 

 
 сприяння самореалізації ерудованого учня в освітньому процесі. 
 

Заходи Термін 
2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Проводити: 
 комплексні психолого-

діагностичні дослідження
особистісних рис учнів,
цілеспрямовані на пошук
обдарованих дітей у відповідності до
різних типів обдарованості
(інтелектуальна, творча, 

художньо-естетична, соціальна,
моторна); 

+ + + 

 методичну підготовку
педагогічних кадрів з питань 
розробки та удосконалення 
інструментарію навчання і виховання
обдарованих дітей (форм, методів,
засобів пошуку); 

+ + + 

 І етап Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових
дисциплін; 

 шкільні олімпіади серед
учнів 4 класів з української мови,
математики; 

 виховні заходи  
стимулюючого   і  розвиваючого
змісту. 

+ + + 
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Запровадити: 
 систему соціальної
 підтримки (побудова
 партнерських 
 взаємин 

«учитель-учень», 
консультування з питань соціальної 
адаптації); 

 систему психологічних 
тренінгів для обдарованих дітей щодо 
зняття психологічної напруженості; 

 систематичне оновлення 
Банку даних обдарованих дітей; 

 співпрацю батьків та
педагогів школи
 (анкетування
 батьків, індивідуальне та
групове консультування); 

 систему роботи
з медичної підтримки (обстеження
фізіологічного розвитку, стану
психічного здоров’я, консультування
 з питань 
здоров’язберігаючого потенціалу); 

 систему моніторингу
розвитку обдарованої дитини: 

 медико-фізіологічний; 
 соціальний; 
 психологічний; 
 педагогічний; 
 моніторинг досягнень і

успіхів. 
 
 

+ + + 

Забезпечити: 
 участь учнів школи у всіх 

етапах Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін,
конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України,
конкурсах учнівської творчості,
виставках, фестивалях, змаганнях,
командних турнірах; 

 підвищення рівня
професійної компетентності 

+ + + 
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педагогів, що працюють з
обдарованою молоддю, через різні 
форми методичної роботи; 

 реалізацію інформування
всіх учасників освітнього процесу про 
хід та результативність участі учнів
школи у різноманітних змаганнях та
заходах; 

 моральне та
 матеріальне заохочення
обдарованих учнів; 

 систематичне оновлення
інформації шкільної дошки пошани; 

 поповнення бібліотечних
фондів закладу сучасними
інформаційними засобами, науково-
методичною та довідковою 
літературою (у тому числі на
електронних носіях) для роботи з
обдарованою молоддю; 

 упровадження 
особистісноорієнтованих технологій; 

 використання
 диференційованого підходу; 

 введення
 спецкурсів, 

факультативів,
 організацію
 роботи гуртків. 

Визначати: 
 кращих учнів на нагородження 
у номінаціях: «Учень/учениця
 року», 

«Спортсмен  року», 
Мистецьке обдарування року». 

+ + + 

 
Очікувані результати: 

 
 всебічний розвиток та розкриття інтелектуального потенціалу обдарованих 

дітей; 
 підвищення якості знань учнів. 
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Розвиток  STEM – освіти  
Мета: підвищення зацікавленості учнів до освіти в науково-технічній сфері, 
стимулювання зацікавленості в дослідницькій діяльності та активному залученню 
учнів до участі в конкурсах, проєктах  з метою популяризації STEM -професій. 
Завдання: 

- використання засобів STEM-освіти для надання можливості учням 
здійснювати проєктну та дослідницьку діяльність; 

- засвоювати науково-технічні знання; 
- розвивати навички критичного мислення. 
-  

Заходи Терміни 
2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Створити в школі
 STEM -кабінет  

  + 

Вивчення нормативної бази по
запровадженню STEM - освіти в
навчальних закладах. 

+ +  

Вивчення досвіду роботи по 
запровадженню STEM - освіти через 
он- лайн платформи (вебінари, 
тренінги) 

+ + + 

Забезпечити проходження
майстер - класів, курсів для вчителів,
як проводитимуть уроки в STEM -
кабінет 

+ + + 

Модернізувати в школі 
локальну мережу 

+ + + 

Забезпечити доступ до 
високошвидкісного Інтернету у всіх 
навчальних кабінетах 

+   

Використовувати обладнання
STEM -кабінету в урочній і
позаурочній діяльності 

+ + + 

Долучатися до платформ для
спілкування, пошуку і підтримки
перспективних наукових ідей щодо 

розвитку STEM-освіти в
Україні 

+ + + 

 

Очікувані результати: 
 
 покращення якості знань з предметів природничо-математичного циклу; 

 розвиток критичного мислення; 

 отримання досвіду в роботі над проєктами; 
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 впровадити сучасні методи та методики навчання; 

 надати інструменти для рівного доступу до якісної освіти. 

 

Заклад освіти – толерантне середовище. Стоп булінг. 
 

Мета: сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та 
морального потенціалу; формуванню особистості патріота України, гідного 
громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської 
цивілізації; 
 
Завдання: 

 скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для 
попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед здобувачів освіти; 

 організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і 
умов, які сприяють скоєнню здобувачами освіти правопорушень; 

 забезпечити організацію змістовного дозвілля й відпочинку; 
 поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділити 

соціально- психолого-педагогічній допомозі здобувачам освіти та їхнім батькам, 
захисту прав та інтересів неповнолітніх; 

 налагодити правову пропаганду й освіту через наочну агітацію та шкільний 
медіа центр. 

 

Заходи Терміни 

2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Ознайомити вчителів іззавданням розвитку
 комунікативних та інформаційно - 
комунікаційних компетенцій здобувачів 
освіти в умовах особистісно зорієнтованого і 
діяльнісного підходів у виховній роботі  

+   

Розглянути стан роботи з профілактики 
правопорушень в учнівському середовищі + + + 

Продовжити вивчення на уроках 
правознавства, громадянської освіти, годинах 
класного керівника Законів України, статей 
Конвенції ООН. Інших документів щодо 
даного проєкту 

+ + + 

Аналіз результатів педагогічного 
процесу з метою виявлення загальних та 
окремих проблем у виховній роботі 

+ + + 

Взаємовідвідування уроків, виховних 
заходів з метою запозичення кращого досвіду + + + 
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реалізації проблеми булінгу та наступним 
аналізом 

Підготувати банк розробок виховних 
заходів із правознавства, з проблем 
профілактики злочинності, наркоманії, 
алкоголізму серед дітей та підлітків, з питань 
запобігання транспортного травматизму 
серед дітей та пожежної безпеки 

+ + + 

Проводити зустрічі з підлітками з 
метою профілактики правопорушень та 
навчання правильної поведінки в 
кризових ситуаціях 

+ + + 

Проводити моніторинги щодо проявів 
насилля над дітьми, бездоглядності, 
правопорушень серед неповнолітніх і рівня 
обізнаності дітей та учнівської молоді з 
питань негативного впливу на життя й 
здоров'я алкоголю, тютюну, наркотиків 

+ + + 

Залучення здобувачів освіти до 
активного громадського життя й запобігання 
антисоціальній поведінці та організувати 
проведення рейдів з питань запобігання 
негативним проявам у молодіжному 
середовищі 

+ + + 

Формування культури спілкування, 
безпечного толерантного середовища та 
інформаційної культури учасників освітнього 
процесу 

+ + + 

Переглянути й доповнити Правила вну- 
трішнього розпорядку з метою 
максимального гарантування безпеки 
життєдіяльності учасників освітнього процесу 

+   

Активізувати діяльність педагогічного 
колективу із службою соціального захисту 
Хоростківської ТГ з       

формування в дітей і молоді духовності, 
моральної культури, толерантності, уміння 
жити в громадянському суспільстві 

+ + + 

Проводити семінари-тренінги за участю 
адміністрації, практичного психолога, 
класних керівників із питань профілактики 
насильства, жорстокості та впливу сучасних 
телекомунікаційних технологій на психіку 

+ + + 
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Очікувані результати: 
 створення системи виховної та профілактичної роботи в закладі; 

 усвідомлення дітьми негативного впливу на організм шкідливих речовин; 
 організація змістовного дозвілля та відпочинку здобувачів освіти; 
 допомога здобувачам освіти і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів; 
 навчання дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від 

усіх видів насильства (булінгу); 
 профілактика правопорушень і злочинності серед молоді; 
 набуття досвіду інформаційно-комунікаційних та

 комунікативних компетенцій учасників освітнього процесу; 
 створення безпечного толерантного середовища; виховання соціально 

активної та комунікативної особистості з високим рівнем духовності і моралі. 
 

дітей, організації дієвої антитютюнової, 
антиалкогольної та антинаркотичної 
пропаганди, тактики поведінки з дітьми, які 
підозрюються у вживанні алкогольних, 
наркотичних та психотропних речовин 

Організовувати зустрічі дітей та 
підлітків із представниками поліції, 
ювенальної поліції, інспекторами служби у 
справах неповнолітніх 

+ + + 

Проводити виховні заходи на правову 
тематику, круглі столи, конференції + + + 

Із метою превентивного виховання 
школярів сприяти використанню в 
просвітницькій роботі наочності, навчальних 
відеофільмів, які сприяють формуванню 
здорового способу життя 

+ + + 

Продовжити роботу над підвищенням 
психологічної і професійної 
компетентностей,   опанування 
інноваційними методами й технологіями 
надання психологічних послуг. 

+ + + 
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Проєкт  «МЕДІАЦЕНТР – ОСНОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ» 
Мета проєкту: 

 інформаційне забезпечення доступу до якісної освіти, що сприятиме 
наближенню рівня навчання в школі до європейських і світових стандартів, творчим 
пошукам учителів та розвитку здібностей учнів. 
Завдання проєкту: 

- запровадження нових бібліотечних технологій, організаційних форм і методів 
роботи; 

- збір, накопичення та обробка навчальної й навчально-допоміжної 
інформації (у тому числі тої, що створюється педагогами й учнями) відповідно до 
освітніх програм; 

- ведення електронного   каталогу   підручників   і   навчально-допоміжних   
матеріалів; 

- ведення електронної системи обліку книжкового фонду та електронних 
ресурсів; 

- ведення електронної бази даних користувачів (педагогів та учнів); 

- надання користувачам (педагогам та учням) консультативної та практичної 
допомоги із створення освітніх проєктів (презентацій, Інтернет-проєктів тощо) з 
використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 

- надання педагогам практичної допомоги з проведення занять на базі Медіа 
центру з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 

- формування у користувачів (педагогів та учнів) навичок самостійного, 
творчого пошуку й одержання інформації з використанням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій. 

 

Шляхи реалізації Терміни реалізації 

2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Організація колективних занять та
колективних переглядів з 
використанням сучасних медіа
матеріалів; 

+ + + 

Організовувати позаурочні форми 
роботи з медіаресурсами центру для
учнів по оволодінню ними
інформаційної та медійної культури 

+ + + 

Модернізація шкільної бібліотеки 
у інформаційно-медійний центр 

 +  
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Впровадження в освітній процес
електронного журнала та електронного
щоденника 

  + 

Проведення уроків  у рамках 
проєкту «Медійна грамотність: вивчай 
та розрізняй» 

+ + + 

Очікувані результати: 

 Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в 
освітньому процесі має стати інструментом забезпечення успіху Нової школи. 

 Запровадження ІКТ в школі має перейти від одноразових проєктів у 
системний процес, який охоплює всі види діяльності. 

 ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські 
процеси, таким чином формуючи в учня важливі технологічні компетентності. 

 Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне 
мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. 

 Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна 
власність тощо). 
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Проект «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 

 
Головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме 

учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у 
повсякденному житті. 
Складові Нової української школи: 

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

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

3. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається 
професійно. 

4. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм. 

5. Наскрізний процес виховання, який формує цінності. 

6. Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути 
компетентності для життя. 

7. Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну 
автономію. 

8. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний 
доступ усіх дітей до якісної освіти. 

9. Сучасне освітнє середовище. 

Основні шляхи, спрямовані на реалізацію концепції Нової української школи: 
 Наскрізний процес виховання, дитиноцентризм, 
 Педагогіка партнерства, 
 Зміна змісту освіти – від надання знань – до формування компетентностей, 
 Підвищення ефективності управління школою, розвиток форм державно-

громадського управління освітнім процесом, 
 Новий учитель нової української школи. 
 
Компетентності, яких набуватимуть учні: 
 
 вільне володіння державною мовою; 

 здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 
іноземними мовами; 

 математична компетентність; 

 компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

 інноваційність; 

 екологічна компетентність; 

 інформаційно-комунікаційна компетентність; 
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 навчання впродовж життя; 

 громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 
справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з 
усвідомленням рівних прав і можливостей; 

 культурна компетентність; 

 підприємливість та фінансова грамотність. 

 
Спільними для всіх компетентностей є так звані наскрізні вміння: 

- читання з розумінням, 
- уміння висловлювати власну думку усно і письмово, 
- критичне та системне мислення, 
- здатність логічно обґрунтовувати позицію, 
- творчість, 
- ініціативність, 
- вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати 

рішення, розв’язувати проблеми, 
- здатність співпрацювати з іншими людьми. 
 

Очікуваний результат розвитку школи до 2024 року: 
1. Змінена структура школи (ліцей з  гімназією та початковою школою) 
2. Забезпечується якісна освіта за новими стандартами через 

впровадження особистнісно  орієнтованого навчання 
3. Сформована система виховної роботи на засадах педагогіки партнерства 

(учнів, вчителів, батьків і громадськості), історії та традицій школи 

4. Педагогічний колектив – це умотивовані, творчі вчителі, що постійно 
професійно розвиваються 

5. Оновлена матеріально-технічна та інформаційно-технологічна база школи 
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 Проєкт « СУЧАСНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ» 
Мета: 

- створення інноваційного, повноцінного, багатофункціонального, 
мобільного, комфортного освітнього простору для навчання дітей, сприяння розвитку 
особистості учнів під час освітнього процесу та виховання гідного громадянина і 
патріота своєї країни, зменшення бюджетних видатків за спожиті енерготеплоносії та 
популяризації культури енергозбереження серед громади, сприяти рівному доступу до 
якісної освіти всіх дітей громади. 

- використання освітніх  платформ, що кардинально поліпшать якість 
освіти, підвищать довіру суспільства до школи, мотивують дітей до навчання та 
отримання корисних знань, які знадобляться їм у майбутньому. 

 
Завдання: 

- створення сучасного освітнього середовища орієнтованого на потреби 
учня 

- безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу; 
- покращення санітарно-гігієнічних умов перебування учнів та працівників 

школи в закладі освіти за рахунок підвищення енергоефективності будівлі, 
популяризації культури енергозбереження серед громади; 

- покращення естетичного вигляду будівлі; 
- створення рекреаційних осередків, функціонального та креативного 

простору для учнів; 
- покращення екологічного стану довкілля та підвищення рівня екологічної 

свідомості, а також залучення учнів до практичної діяльності з розв’язання проблем 
навколишнього середовища 

- обмеження входу на територію школи бродячих собак та сторонніх осіб. 
 

Заплановані заходи: 
Проведення робіт по облаштуванню класів та навчальних приміщень 

Створення та облаштування сучасних кабінетів: 
- фізики (на IІ поверсі); 
- хімії (на IІІ поверсі); 
- математики (на IІ поверсі); 
- біології  (на IІ поверсі);; 
- лінгвістичного кабінету (англійської, німецької  мов) (на IІІ поверсі); 
- кабінету для дітей  з особливими освітніми потребами (на I поверсі); 
- педагога-організатора для роботи з учнівським парламентом «Творча 

учнівська лабораторія» (на I поверсі); 
- модернізація кабінету інформаційних технологій у STEM-лабораторію (на ІІ 

поверсі) 
- облаштування кабінету інформатики для початкових класів (І поверх). 
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Проведення робіт по облаштуванню коридорів, а саме 
сучасні дизайнерські підходи та елементи дизайну – основна школа (ІІ, IІІ 

поверхи) 
 

Проведення робіт по облаштуванню осередків відпочинку: 
- капітальний ремонт актового залу; 

- облаштування відпочинкових зон у коридорах;   

- кімнати відпочинку для вчителів; 
 

Проведення робіт по облаштуванню спортивно-фізкультурних приміщень: 
- спортивний зал з мотивуючою візуалізацією, дизайном на спортивну 

тематику 
- сучасне спортивне обладнання; 
- тренажерний зал з обладнанням для тренувань 
-  хореографічний зал; 
 

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку: 
- оформлення приміщення – еко-тематика здорового якісного харчування 

та здорового способу життя; 
- сучасний інтер’єр; 
- оновлення системи вентиляції; 
- встановлення системи пожежної сигналізації; 
- оновлення системи водопостачання та водовідведення; 
- встановлення якісної сучасної мідної електромережі з високою 

провідністю; 
- встановлення нового технологічного енергоефективного обладнання; 
- придбання сучасного обладнання та меблів для харчоблоку. 
 

Проведення робіт по облаштуванню бібліотеки: 
сучасне оформлення та дизайн приміщення, комфортні меблі; комп’ютерна зона 

для он-лайн навчання; проектор та екран; поточий ремонт книгосховища. 
 

Проведення робіт по створенню арт-студії (кабінет образотворчого мистецтва та 
музики): 

- сучасне обладнання, 
- багатофункціональний простір. 
 

Проведення робіт по облаштуванню внутрішніх туалетів (І-ІІ поверхи). 
 

Виконання ремонтно-будівельних робіт (зовнішний дизайн фасаду школи). 
енергоефективні та “зелені” технології; яскравий дизайн у сучасній стилістиці. 
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Проведення робіт по облаштуванню зовнішніх відпочинково – ігрових осередків 
(внутрішній дворик): 

- осередок для активного відпочинку – доріжки для прогулянок, лабіринти, 
обладнані (пристосовані) зони для рухливих та розвиваючих ігор на свіжому повітрі; 

- осередок для пасивного відпочинку – тіньові навіси, лавки. 
Закінчення робіт по облаштуванню спортивних зон: 

- з біговою доріжкою та умовами для спортивних ігор; 

- обладнані футбольне та волейбольне поля; 
- збільшення кількості вуличних тренажерів; 
- фізкультурне обладнання (турніки, лазанка, рукохід, лабіринт, брус, 

шведська стінка) 
 

Проведення робіт по улаштуванню навчально-дослідного майданчика: 
- зона для дослідно-експериментальних робіт з природничого напрямку; 
- облаштування смуги перешкод. 
-  

Встановлення огорожі школи по всьому периметру!!! 
 

Очікувані результати: створення повноцінного комфортного освітнього 
простору. Школа має бути школою нового покоління, а саме: інтерактивною, 
мобільною (легко трансформуватись та пристосовуватись під потреби дітей), бути 
обладнаною сучасними технологіями, вільним доступом до Інтернету та надавати 
якісну освіту. Функціональність та практичність – ключові принципи формування 
освітнього простору. 
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IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Для шкільної громади:  підвищення якості освіти, розширення сфери 

додаткової освіти;
 створення умов для розуміння інклюзії як цінності демократичного 

суспільства;
 підвищення престижу закладу та підвищення рівня взаємодії школи з 

навколишнім соціумом.
 
Для здобувачів освіти: 
 підвищення рівня якості навчальних досягнень;
 формування інформаційних, інтелектуальних та комунікативних 

компетенцій;
 формування правової та громадської свідомості;
 підвищення показників фізичного та психологічного здоров’я;
 створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах шкільної діяльності;
 здійснення проєктної та дослідницької діяльності, засвоєння науково-

технічних знань, розвиток навичок критичного мислення через використання системи 
STEM - навчання.

 
Для вчителів: 
 створення комфортних психолого-педагогічних умов для здійснення 

професійної діяльності;
 покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;
 підвищення рівня професійної компетентності педагогів;

 зростання творчої активності педагогів, поширення інноваційних 
педагогічних технологій на весь колектив та вироблення власних технологій;

 створення медіа контенту необхідного для ілюстрування навчального 
матеріалу, що зробить навчання цікавим, а ґаджети стануть помічниками в навчанні.

 
Для адміністрації: 
 активізація діяльності всіх структур закладу;
 підвищення ефективності управління;
 збереження та підвищення іміджу закладу;
 використання механізмів і прийомів стимулювання діяльності педагогів.
 
Для батьків: 
 створення умов для задоволення потреб батьків щодо отримання якісної 

освіти дітьми;
 розвиток педагогіки партнерства;
 створення умов для: задоволення інтересів і розвитку різноманітних 

здібностей школярів;
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 збереження та зміцнення здоров'я дітей;
 виховання громадянина здатного до суспільного життя.
 
Для представників громадськості: 
 підвищення уваги та інтересу до проблем освітнього процесу у школі;
 участь у вирішенні проблем освітнього процесу;
 покращення позитивного іміджу школи в соціумі міста, підвищення її 

конкурентоздатності.
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