
Стратегія діяльності 

та розвитку 
 

 Житомирської загальноосвітньої  

школи  І-ІІІ ступенів № 22 

імені В. М. Кавуна  

на 2020-2025 рр. 

Погоджено педрадою Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 
імені В.М. Кавуна  
Протокол №1 від 16.01.2021 



Нова українська школа – це інвестиція в людину і 

шлях до процвітання для всієї України. Щоб 

змінити українську школу, має змінитись 

свідомість та підходи до навчання – маємо перейти 

від принципу трансляції знань до компетентнісного 

підходу передати віру в свої сили та можливість 

змін.  

                                                                                                                  

Л. Гриневич 
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1. Паспорт  



Підстава для розробки : необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які 

надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних 

змін у державі 

1. Паспорт 

  
 Мета стратегії: 

:  
- створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи 

освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; 

 - забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу; 

-  визначити перспективи розвитку  школи  на 2020-2025 рр. як закладу, що надає 

якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних 

потреб, зумовлених розвитком української держави. 

- удосконалити життєздатну систему неперервного навчання й виховання учнів у 

навчальному закладі; 

-  соціокультурний та інтелектуальний розвиток особистості. 



 Концепція розвитку школи зорієнтована на особистісну 

модель випускника – творчо розвинуту, соціально-

зорієнтовану особистість, здатну до самореалізації: 

 достатній рівень базових знань, інтелектуальна готовність та здатність до 

продовження освіти; 
 

 

 

 цілісне бачення проблем, вільна орієнтація в знаннях на міжпредметному рівні; 
 

 

 

 екологічна грамотність, розуміння взаємозв’язку людини з природою, здатність 

використовувати знання на практиці та у нестандартних 

ситуаціях для вирішення виникаючих проблем; 
 

 

 здоровий спосіб життя та свідоме відношення до здоров’я і фізичної культури; 
 

 

 

 правова культура та бережне відношення до загальнолюдських цінностей; 



Проблемна тема школи на 2020-2025 роки:  

«Реалізація акмеологічної 

концепції розвитку 

освітнього закладу в 

умовах громадсько-

активної школи». 



Основні стратегічні завдання розвитку закладу  

на 2020 – 2025 роки: 

1. Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, 

орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного розвитоку 

особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, 

інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей. 

2. Організація особливого акмеологічного середовища, у якому 

розвиток професіоналізму педагога є цінністю, традицією, 

вимогою, реальністю та ідеалом. 

3. Підвищення якості надання освітніх послуг.  

4. Формування цінностей і необхідних для самореалізації 

здобувачів освіти компетентностей. Гуманістична направленість 

педагогічного процесу. 

5. Упровадження та вдосконалення акмеологічного супроводу 

навчально-виховного комплексу.  



6. Формування іміджу школи, вивчення потреб потенційних 

споживачів освітніх послуг. 

7. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно 

чинного законодавства (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, 

мережева, педагогічний патронаж). 

8. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, 

громадськості, суспільства. 

9. Розвиток творчої ініціативи та акмеологічної свободи педагогів в 

пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних 

освітніх послуг. 

10. Розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби 

глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, 

прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки. 

11. Прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до 

культури, звичаїв, традицій. 



12. Врахування вікових і індивідуальних особливостей здобувачів освіти і 

вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням 

індивідуальних рис характеру кожної дитини. 

17. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу 

роботи закладу на власному вебсайті. 

13. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими 

освітніми потребами ( інклюзивне, індивідуальне навчання). 

14. Виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських 

відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти. 

15. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників 

освітнього процесу. 

16. Підвищення професійного рівня кадрового потенціалу згідно 

Положення про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників. 



 Стратегія спрямована на 

виконання: 

• Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови»; 

• Національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»); 

• Національної доктрини розвитку освіти; 

• Національної програми «Діти України»; 

• Концепції профільного навчання в старшій школі; 

• Державних стандартів початкової, загальної та базової повної середньої освіти; 

• Положення про загальноосвітній навчальний заклад; 

• Концепції національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних 

закладах; 

• типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів та Статуту 

гімназії; 

• інших нормативно-законодавчих документів щодо розвитку освітньої галузі, 

забезпечення прав громадян України на освіту. 

 



Ресурсне 

забезпечення 

стратегії:  

Підвищення 

кваліфікаційного рівня 

педагогів школи 

Залучення фахівців 

вищих навчальних 

закладів, державних та 

громадських організацій у 

якості консультанті 

Розробка та реалізація механізмів 

залучення додаткових фінансових і 

матеріальних ресурсів (цільових 

соціальних проектів, інвестицій, 

благодійних внесків тощо);  

Підвищення ефективності 

використання бюджетних 

та позабюджетних коштів. 



Очікувані результати  

Забезпечення умов для здобуття якісної освіти 

відповідно до вимог суспільства, запитів 

особистості та потреб держави. 

Підвищення рівня професійної компетентності 

педагогів (психолого-педагогічними знаннями та 

вміннями, володіння сучасними інноваційними 

технологіями, прийомами індивідуалізації навчання та 

виховання учнів). 

Створення позитивного іміджу закладу в 

соціумі району, підвищення її 

конкурентоздатності. 



відкритість новому досвіду суб’єктів 

освітнього акмесередовища;  

 інтенсифікація управління школою, відкритість у 

прийнятті рішень;  

підвищення якості вихованості школярів;. 

підвищення якості й ефективності освітніх послуг школи;  

задоволення потреб суб’єктів освітнього простору; 
; 



Показники ефективності стратегії :  

Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, 

результатів предметних олімпіад. 

Зростання позитивного іміджу навчального 

закладу та конкурентноздатності на ринку освітніх 

послуг. 

Збільшення контингенту учнів. Розширення 

ділових партнерських зв’язків. 



Фінансове забезпечення стратегії здійснюється на 

основі кошторису. 

Джерелами 

формування 

кошторису 

є:  

-   кошти місцевого або державного 

бюджету в розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування загальної 

середньої освіти для забезпечення 

вивчення предметів у обсязі 

Державних стандартів освіти, з 

урахуванням специфіки та змісту 

роботи гімназії;   

-      кошти, отримані за надання 

платних послуг; 

 -      благодійні внески юридичних і 

фізичних осіб; 



Етапи реалізації 

програми 

Перехід до інноваційного розвитку 

навчального закладу на засадах 

акмеологічної теорії має три етапи:  



 Підготовчий етап 

аналіз діяльності школи, розроблення концепції 

акмеологічної освіти, вивчення теоретичних аспектів 

проблеми виявлення ресурсів особистісного розвитку 

дитини, планування дослідно-експериментальної 

діяльності, а також обговорення концепції розвитку 

школи педагогічним, учнівським колективами та 

батьківською громадськістю; вдосконалення кадрового, 

методичного, матеріально-технічного забезпечення; 

проектування системи управління. 



Основний етап  

заплановано реалізацію проєктів:  

Проєкт № 1 «Управління навчально-виховним процесом» 

Проєкт № 2  «Професійна майстерність  педагога»;  

Проєкт № 3 « Обдарованість» 

Проєкт № 4 «Якість навчання- платформа успіху» 

Проект № 5 «Життєтворення особистості» 



 Крім 

того: 

удосконалення варіативного, 

допрофільного і профільного 

компонентів; 

 оновлення системи роботи 

методичної та психолого-

педагогічної служб 

поширення досвіду 

упровадження 

акмеологічних технологій 



Аналітико-

узагальнювальний етап 

охоплює: 

-  аналіз і узагальнення отриманих результатів. 

-  прогнозування, корекцію й конструювання 

подальших шляхів акмеологічного розвитку школи. 



2. Загальні положення 

 Стратегія розвитку 

Житомирської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 22 

ім. В.М.Кавуна розроблена на 

основі проблемної 

теми«Реалізація акмеологічної 

концепції розвитку освітнього 

закладу в умовах громадсько-

активної школи» та  з метою 

визначення шляхів розвитку 

навчального закладу на 2020-2025 

рр., підготовки молоді до життя в 

інноваційному суспільстві.  

 Навчальний заклад має 

сформувати в особистості 

сучасну систему цінностей, 

орієнтація на які дасть змогу 

випускникові максимально 

самореалізуватися, активно діяти, 

приймати конструктивні рішення, 

бути конкурентноспроможним у 

різних сферах життєдіяльності. 



 Підготовка Стратегії розвитку Житомирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 ім. 

В.М. Кавуна на 2020-2025 роки зумовлена якісним оновленням змісту 

освіти згідно нового Закону України про освіту, який полягає в необхідності 

привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами 

сучасного життя, запитами суспільства щодо надання якісних освітніх 

послуг. Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування сучасних 

освітніх компетенцій та формування високого рівня інформаційної культури 

кожного члена суспільства, якісну підготовку підростаючого покоління до 

життя в основі якого закладена повна академічна свобода. 

            Одночасно обов’язковою умовою використання сучасних 

педагогічних технологій, методичних заходів є збереження фізичного та 

психічного здоров’я учнів, формування позитивного ставлення до 

здорового способу життя. 

            Стратегія розвитку закладу визначає основні шляхи. Вона скеровує 

педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення 

освітніх потреб здобувачів освіти, створення освітнього середовища, у 

якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, готового до 

життя з самореалізацією компетенцій наданих під час здобуття освіти. 



 Стратегія розвитку закладу спрямована в площину цінностей 

особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої 

системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які 

впливають на якість освітнього процесу, змісту освіти, форм і 

методів навчання й виховання, внутрішнього та завнішнього 

моніторингів якості знань здобувачів освіти та якості надання 

педагогами освітніх послуг, прийнятті управлінських рішень. 

Стратегія розвитку закладу є 

комплексом методичних, матеріально-

технічних та управлінських проектів із 

визначенням шляхів їх реалізації. У ній 

максимально враховані потреби 

учасників освітнього процесу. 



3. Стратегічні 

проєкти 

навчального 

закладу  



План розвитку школи 

Т

р

а

д

и

ц 

І 

ї 

І 

М 

І 

Д 

Ж 
 

Гармонійно розвинена особистість 

Розвиток 

особистості 

Загальна 

культура 

Адаптація до 

самостійного життя 

Уміння вчити та 

навчатися 

Зміцнення 

матеріально-технічної 

бази 

Проєкт № 1 
«Управління 
навчально-
виховним 
процесом» 

Проєкт № 2 
«Професійна 
майстерність  

педагога» 

Проєкт № 4 

«Якість 

навчання - 

платформа 

успіху»  

Проєкт №5  

«Життєтворенн

я особистості» 

Проєкт № 3  

«Обдарованіст» 



Проєкт № 1 «Управління 

навчально-виховним процесом» 

Мета: 

Оптимізація управлінської 

діяльності навчального 

закладу для організації та 

підвищення якості роботи 

педагогічного колективу 

навчального закладу. 

Терміни 

реалізації: 

2020-2025 рр. 



Завдання: 
1.Удосконалення системи 
організаційно-
адміністративного 
забезпечення, інформаційного 
супроводу управлінської 
діяльності на всіх рівнях через 
упровадження демократичних 
принципів державно-
громадського управління. 

3.Задоволення інтересів і духовних запитів здобувачів 

освіти, забезпечення всебічного розвитку особистості 

в процесі навчання й виховання шляхом упровадження 

нових освітніх технологій у навчально-виховний 

процес, раціонального використання психолого-

педагогічних ресурсів. 

5.Організація участі батьків у 

життєдіяльності класних 

колективів та навчального 

закладу шляхом залучення їх до 

спільної діяльності з дітьми та 

вчителями, обміну досвідом 

виховання дітей у сім'ї. 

2.Організація діяльності 

закладу, створення належних 

умов навчання та виховання 

молоді, розвитку здібностей 

здобувачів освіти. 

4.Проведення планомірного, цілеспрямованого 

контролю за ефективністю роботи 

педагогічного колективу з питань навчання 

через неперервне відстеження стану викладання 

навчальних дисциплін, проведення 

моніторингових досліджень рівня навчальних 

досягнень здобувачів освіти. 



Для реалізації поставлених проектом мети й завдань Стратегія 

розвитку передбачає такі модулі: 

Початок нового навчального року 

Стан ведення документації 

Державна підсумкова атестація 

Навчальна практика та екскурсії 

Бібліотека гімназії 

Кінець навчального року 

Моніторинг навчання 

Дотримання державних стандартів початкової, загальної та базової середньої освіти 



Очікувані результати: 

1.Повне використання умов, створених 

державою для функціонування гімназії: 

законів, постанов, нормативних вимог. 

4.Установлення, функціонування і 

розвиток демократичних стосунків між 

керівниками, учителями, здобувачами 

освіти і батьками. 

5.Встановлення оптимального 

співвідношення цілеспрямованих 

управлінських впливів, співпраці, 

співуправління й самоуправління. 

2.Делегування певної частини прав і 

повноважень адміністрації таким 

громадсько-державним структурам, як 

піклувальна рада гімназії, педагогічна 

рада, методичні об'єднання, учнівське 

самоврядування, забезпечення 

виборності й звітності управлінських 

структур. 

6.Забезпечення чіткого розмежування 

повноважень учасників педагогічного 

процесу, дотримання дисципліни і 

порядку. 
3.Максимальне використання 

ініціативи вчителів, здобувачів освіти, 

батьків, широкої громадськості, 

створення умов для прояву їхніх 

творчих сил. 



Проєкт № 2 «Професійна 

майстерність  педагога» 

 Учитель готується до гарного уроку все 

життя...   

                  Така духовна і філософська 

основа нашого фаху і  

                              технологія нашої праці.    

                                                                                                                      

В.О.Сухомлинський 



Мета: 

розвивати професійну рефлексію в процесі освітньої 

діяльності; забезпечити умови для методичного 

забезпечення психологічної підтримки освітнього процесу, 

підвищення професійної компетентності педагогічних 

кадрів, збереження та розвиток творчого потенціалу всього 

колективу. 

Завдання: 
1.Розвиток творчих можливостей педагогів шляхом упровадження інноваційних 

освітніх технологій, узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду. 

2.Постійне підвищення кваліфікації вчителів через участь у педагогічних виставках, 

семінарах і конференціях, залучення до публікацій, науково-дослідницької та 

експериментальної діяльності. 

3.Удосконалення роботи методичних об'єднань через організацію та проведення 

сучасного уроку й виховного заходу, вироблення інноваційного стилю діяльності. 



Пріоритетні напрями розвитку 

особистості педагога:   

- атестація педпрацівників: 

здобуття фахових 

компетентностей 

спеціалізованої освіти (стаття 

50);   

- створення середовища 

цілеспрямованого 

саморозвитку творчо-

ініціативного педагога (стаття 

59).  

- сертифікація: зовнішнє 

оцінювання професійних 

компетентностей (на добровільних 

засадах виключно за власною 

ініціативною) (стаття 51);  



Основні професійні принципи особистості 

педагогічного працівника у системі 

компетентностей:  

Інтелектуальна компетентність 

(наукові знання); 

  Психологічна 

компетентність; 

  Управлінська компетентність 

(базові вміння); 

  Мотиваційна 

компетентність; 

  Проективна 

компетентність; 

  Методична 

компетентність;  



Напрямки  реалізації: 

Удосконалення організаційної 

структури управління на основі 

стратегічного, тактичного, 

оперативного, мотиваційного 

управління 

Розробка системи стимулювання 

інноваційної діяльності вчителів 

Впровадження моніторингового 

супроводу ефективності роботи 

закладу, щодо підвищення 

професіоналізму вчителів 

Проведення рейтингової оцінки рівня 

методично-педагогічної діяльності 

педагогів 

Складання робочого портфоліо 

педагогів з урахуванням результатів 

діагностики творчого потенціалу, 

створення атестаційного портфоліо з 

метою узагальнення педагогічного 

досвіду роботи вчителя 

Підвищення кваліфікації педагогів 

через курсову підготовку, обмін 

досвідом і самоосвіта 

Організація роботи творчих груп, 

груп методичної підтримки та 

педагогічної майстерності. 



Очікувані результати:  

- підготовка педагогічного колективу до: реалізації повної загальної середньої 

освіти на рівні Державного стандарту; осмисленого впровадження нового 

змісту освіти на підставі компетентнісного та діяльнісного підходу до 

навчання;  

- впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес; 

- підвищення мотивованого саморозвитку та самовдосконалення, формування 

індивідуального стилю професійної діяльності, вибір індивідуального та 

професійного маршруту; 

- сформованість творчого цілеспрямованого, працездатного педагогічного 

колективу; 



Проект № 3  

«Обдарованість» 

Мета: 
Створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і 

реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх 

напрямах: інтелектуальному, творчому, спортивному, 

естетичному. Створення системи стимулювання інтелектуально 

та творчо обдарованих дітей 



Напрямки діяльності: 

Систематичне поповнення 
інформаційного банку даних про 

обдарованих дітей. Моніторинг якості 
розвитку особистості дітей в процесі 

навчання та виховання 

Розробка та впровадження 
інноваційних навчальних технологій, 
спрямованих на формування у дітей 

самопізнання, самонавчання, 
самоствердження, самовизначення, 

саморегуляції, самореалізації 

Залучення обдарованих дітей до участі в 
олімпіадному русі, у наукових конференціях, у 

різноманітних учнівських конкурсах. Удосконалення 
роботи наукового товариства  та залучення 

здобувачів освіти до захисту науково-дослідницьких 
робіт в системі МАН. Проведення творчих звітів 

членів гуртків наприкінці кожного року 

Строки реалізації: 

2020-2025 рр.. 

2020-2025 рр.. 

2020-2025 рр.. 



Формування національно-патріотичної 
позиції ліцеїстів через систему традицій 

закладу. Удосконалення системи роботи з 
вивчення культурної спадщини рідного 

краю, України. 

Створення системи психологічної 
підтримки дітей та розробка 

індивідуальних траєкторій розвитку 
здобувачів освіти з високим та 

достатнім навчальним потенціалом. 

Розробка гнучкої системи форм 
заохочення досягнень здобувачів 

освіти. 

Створення системи профільного 
навчання з метою розвитку пізнавальних 

компетентностей щодо розвитку 
конкурентоспроможної особистості 

випускника 

Моніторинг результативності проекту 

2020-2025 рр.. 

2020-2025 рр.. 

2020-2025 рр.. 
 

2020-2025 рр.. 

2020-2025 рр.. 



Очікуваний результат: 

- Формування банку 

даних із різноманітних 

напрямків роботи з 

обдарованими дітьми. 

- Створення системи 

стимулювання  школярів в їх 

прагненні до досягнення успіху. 

- Створення системи роботи з 

обдарованими та дітьми з високим 

та достатнім інтелектуальним 

рівнем. 

- Навчити дітей жити у швидкозмінному 

світі, спонукати їх самих виступати в 

ролі «носіїв змін»;  

- Створення системи її морального і 

матеріального заохочення до науково-

дослідницької та навчально-творчої 

діяльності; 

- Підвищення якості освіти через 

формування мотивації здобувачів 

освіти щодо наукової роботи. 

- Забезпечення соціально-

правових гарантій 

обдарованій молоді, 

- Орієнтування дитини на 

успіх у житті; 

-  Розвинена інтелектуальна 

культура особистості з високим 

рівнем самореалізації. 



Проект № 4 «Якість навчання - 

платформа успіху»  

Мета: висока якість навчально-

виховного процесу та пріоритетність 

освіти в системі всебічного розвитку 

особистості. 



Завдання: 
1.Удосконалення процесу навчання, спрямованого на розвиток особистості 

здобувача освіти, навчання його самостійно оволодівати новими завданнями, на 

формування функціональних, мотиваційних та соціальних компетентностей. 

2.Удосконалення  індивідуально-диференційованого, особистісно- 

орієнтованого підходу до навчання. 

3.Оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів освіти на базі 

позитивного принципу, що передусім передбачає врахування рівня їх досягнень, а 

не ступеня невдач. 

4.Застосування інтерактивних технологій навчання й виховання в 

навчально-виховному процесі. 

5.Проведення вчителями закладу відкритих показових уроків з 

використанням сучасних технологій. 

6.Вивчення нових освітніх технологій шляхом самоосвіти, участі в 

теоретичних семінарах, семінарах-практикумах тощо. 



Для реалізації поставлених проектом мети й 

завдань Програма розвитку передбачає такі 

модулі: 

Моніторингові зрізи. 

Державна підсумкова атестація. 

Рівень викладання 

предметних дисциплін. 



Очікувані результати: 

• Поліпшення якості навчання в школі. 

• Формування інтересу учнівської молоді до знань, 

ціннісних пріоритетів та ціннісних орієнтацій до навчання. 

• Сприяння розвитку наукових досліджень серед 

здобувачів освіти, самостійного опрацювання ними додаткових 

інформаційних джерел. 

• Задоволення освітніх потреб та життєвих сподівань 

здобувачів освіти. 

• Високий рівень готовності здобувачів освіти до різних 

видів підсумкового  контролю. 



Критерії оцінювання: 

1.Уміння на практиці застосовувати засвоєні знання. 

2.Успішне виконання учнями вимог Державного 

стандарту загальної середньої освіти. 

3.Оптимальний розвиток пізнавальних 

здібностей здобувачів освіти. 

Фінансування:  
бюджетні та спонсорські 

кошти. 



Проєкт№5 

  «Життєтворення особистості» 

МЕТА: 

Øсприяння розвитку особистості дитини формуванню її інтелектуального та 

морального потенціалу; формуванню особистості патріота України, гідного 

громадянина, який усвідомлю свою приналежність до сучасної європейської 

цивілізації; 

Ø Спрямування виховного простору на плекання дитини як суб'єкта власного 

життя й успіху, оволодіння нею життєвими компетентностями шляхом 

удосконалення позакласних видів діяльності 

Ø Створення комфортних умов міжособистісних відносин для самореалізації 

кожного здобувача освіти Залучення здобувачів освіти до позаурочної діяльності 

через організацію дозвілля вихованців. 

Ø Сприяння розвитку творчого потенціалу кожної дитини через реалізацію її 

нахилів і здібностей методом переконання її у власних творчих можливостях. 



Ø Створення комфортних умов міжособистісних відносин для 

самореалізації кожного здобувача освіти Залучення здобувачів освіти до 

позаурочної діяльності через організацію дозвілля вихованців. 

ØВивчення соціально-психологічного клімату в класних колективах, 

організація просвітницької роботи серед педагогів та батьків закладу 

для забезпечення формування гармонійного внутрішньо шкільного 

середовища. 

Ø Пропаганда здорового способу життя, вироблення у здобувачів освіти 

стійких навичок відмови від шкідливих звичок. 

ØКоординація зусиль педагогічної, учнівської та батьківської 

громадськості для попередження протиправних дій і вчинків серед 

молоді; 

Øорганізація профілактичної роботи на основі глибокого вивчення 

причин і умов, які  сприяють скоєнню учнями правопорушень; 



Ø забезпечення організації змістовного дозвілля й 

відпочинку; 

Ø поліпшення роботи психологічної служби,  приділення 

головної уваги соціально-психолого-педагогічній допомозі 

учням та їхнім батькам, захисту прав та інтересів 

неповнолітніх; 

Øналагодження правової пропаганди й освіти через 

систематичну агітацію та контроль 

Øсприяння розвитку інформаційно-комунікаційних і 

комунікативних компетентностей учасників навчально-

виховного процесу. 

Ø.Залучення батьків до життєдіяльності класного 

співтовариства й гімназії через організацію спільної 

діяльності сім'ї та школи 



Зміст заходу: Термін 

виконання: 
Виконавці: 

Ознайомлення вчителів школи із 

завданнями розвитку 

комунікативних та інформаційно-

комунікаційних компетенцій учнів в 

умовах особистісно зорієнтованого 

та діяльнісного підходів у виховній 

роботі 

«Комунікативна культура як 

сукупність знань, умінь, навичок 

забезпечення взаємодії людей у 

конкретній соціокультурній 

ситуації» 

Взаємовідвідування виховних 

заходів із метою запозичення 

кращого досвіду реалізації 

проблеми, з подальшим аналізом 

2020-2025 рр. 

2020-2025 рр. 

2020-2025 рр. 

Класні 

керівники,учителі 

школи 



Залучення учнів до активного 

громадського життя, запобігання 

антисоціальній поведінці. 

Покращення  стану роботи з 

профілактики правопорушень в 

учнівському середовищі. 

Вивчення стану й поширеності 

дитячої бездоглядності та 

безпритульності. 

2020-2025 рр. Педагоги школи 

2020-2025 рр.. 

Педагоги школи, 

соціально-

психологічна 

служба 

2020-2025 рр. 

Адміністрація 

школи, соціально-

психологічна 

служба 

Запровадження в навчально-

виховний процес 

здоров'язбережувальних технологій, 

створення безпечних умов навчання 

та виховання дітей. 

2020-2025 рр. 

Адміністрація 

школи, 

педагогічний 

колектив 



Моніторинги щодо виявлень 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. 

Розробка заходів щодо профілактики 

дитячої бездоглядності та 

безпритульності, правової й 

психологічної підтримки дітей і 

підлітків, які потрапили в складні 

соціальні умови 

Підготовка банку розробок виховних 

заходів із правознавства, з проблем про-

філактики злочинності, наркоманії, алко-

голізму серед дітей та підлітків, із питань 

запобігання транспортного травматизму 

серед дітей, пожежної безпеки 

2020-2025 рр. 
Адміністра -

ція школи 

2020-2025 рр. 

Адміністрація 

школи, соціально-

психологічна  

2020-2025 рр. 
Адміністрація 

школи 

Організація проведення рейдів із 

питань запобігання негативним 

проявам у молодіжному середовищі 

2020-2025 рр. 
Адміністрація 

школи 



Перегляд і доповнення Правил 

внутрішнього розпорядку з метою 

максимального гарантування 

безпеки життєдіяльності учасників 

навчально-виховного процесу 

Активізація діяльності педагогічного 

колективу з органами учнівського та 

батьківського самоврядування з 

формування у дітей і молоді 

духовності, моральної культури, 

толерантності, уміння жити в 

громадянському суспільстві 

Забезпечення розвитку гурткової роботи, 

організованого дозвілля шляхом макси-

мального залучення педагогів і батьківської 

громадськості; сприяння участі кожного 

педагогічного працівника у 

виховній, гуртковій і позанавчальній роботі 

2020-2025 рр. 
Адміністрація 

школи 

2020-2025 рр. 
Педагогічний 

колектив 

2020-2025 рр. 
Адміністрація 

школи 

Розробка методичних рекомендацій 

щодоорганізації роботи в закладі із 

запобіганнязлочинності й правопорушень серед 

дітей і підлітків, дитячої бездоглядності, бродяж-

ництва та жебрацтва 

2020-2025 рр. 
МК класних 

керівників 



Проведення семінарів-тренінгів за 

участю адміністрації, класних 

керівників із питань профілактики 

насильства, жорстокості та впливу 

сучасних телекомунікаційних 

технологій на психіку дітей, організації 

дієвої антитютюнової, антиалкогольної 

та антинаркотичноїпропаганди, тактики 

поведінки з учнями,які підозрюються у 

вживанні алкогольних,наркотичних та 

психотропних речовин 

Сприяння використанню в 

просвітницькій роботі наочності, 

навчальних відеофільмів, які 

сприяють здоровому способу 

життя, із метою превентивного 

виховання школярів 

2020-2025 рр. 

Голова МК 

класних 

керівників 

2020-2025 рр. 

Адміністрація 

школи, класні 

керівники, 

соціально-

психологічна 

служба 



Сприяння розвитку особистості 

дитини,формування її 

інтелектуального і творчого 

потенціалу, формування патріота 

України 

Продовження роботи над 

підвищенням психологічної і 

професійної компетентностей, 

опанування інноваційними 

методами й технологіями 

надання психологічних послуг 

Організація та проведення 

виховних заходів, спрямованих 

на розвиток комунікації, навичок 

роботи в групі, само-презентації, 

ораторського мистецтва учнів 

2020-2025 рр. 

Адміністрація 

школи, класні 

керівники, 

педагоги школи 

2020-2025 рр. 
Соціально-

психологічна 

служба 

2020-2025 рр. 

Адміністрація 

школи, класні 

керівники, 

педагоги школи 



Аналіз результатів педагогічного 

процесу з метою виявлення 

загальних та окремих проблем у 

виховній роботі 

Аналіз результатів роботи над 

проектом 

2020-2025 рр. 
Педколектив 

школи 

2020-2025 рр. 
Педколектив 

школи 



Очікувані результати: 

Øудосконалення системи виховної та профілактичної роботи в школі; 

Ø усвідомлення дітьми негативного впливу на організм шкідливих 

речовин; 

Øорганізація змістовного дозвілля та відпочинку учнів; 

Ø допомога учням і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів; 

Øрозвиток у дітей уміння знаходити вихід із кризових ситуацій і 

захищати себе від усіх видів насильства; 

Ø профілактика правопорушень і злочинності серед молоді; 

Ø набуття досвіду інформаційно-комунікацінних і комунікативних 

компетенцій учасників навчально-виховного процесу; 

Øстворення безпечного толерантного середовища; 

ØСприятлтиві умови для повноцінного психологічного, соціального й 

духовного розвитку вихованців. 



ØПрофілактика шкільної дезадаптації. 

ØВивчення  особистості важких підлітків, добір найефективніших 

засобів і методів впливу на них. 

ØСтворення сприятливих соціально-психологічних умов для розвитку 

обдарованих дітей. 

ØПоліпшення виховної роботи щодо здорового способу життя. 

Øвиховання соціальне активної та комунікативної особистості з високим 

рівнем духовності  й  моралі. 

ØДопомога практичного психолога учням, батькам і вчителям та 

формування атмосфери доброзичливості, толерантності, коректності 

серед учасників навчально-виховного процесу. 



Критерії оцінювання: 

1.Покращення структури класних колективів, підняття статусу 

«ізольованих», «знехтуваних», та дітей «групи ризику». 

2.Орієнтація на здоровий спосіб життя, психічне здоров'я, відсутність 

шкідливих звичок. 

3.Набуття дітьми достатнього життєтворчого потенціалу. 

4.Створення загального сприятливого психологічного клімату в класних 

колективах та школі, формування позитивних взаємин між дітьми. 

5.Широке охоплення здобувачів освіти позаурочною діяльністю та її 

результативність. 

6.Відсутність дітей у списку внутрішньошкільного обліку правопорушників. 

7.Участь батьків у навчально-виховному процесі гімназії, підвищення їхньої 

відповідальності за виховання своїх дітей 

Фінансування:  бюджетні кошти 



4. Прогнозовані ризики 

/мінімалізація  

№ 

1. 

2. 

Можливі ризики 
Заходи з мінімалізації впливу 

факторів ризику 

Відсутність позитивної динаміки 

розвитку демографічної ситуації в 

мікрорайоні закладу 

Пропаганда сім'ї як основний 

загальнолюдської цінності;  

Пропаганда здорового способу 

життя 

Недостатність фінансування на 

розвиток матеріально-технічної 

бази закладу, відсутність коштів 

на проведення капітального 

ремонту будівлі ЗНЗ і, як 

наслідок, відсутність 

забезпечення комплексної безпеки 

життя і здоров'я дітей. 

Залучення позабюджетних і 

спонсорських коштів щодо заміни 

шкільних меблів та комп’ютерної 

техніки, оснащення навчальних 

кабінетів навчально-наочними 

посібниками, Проведення 

поточних ремонтів закладу 



3. 

5. 

4. 

Виникнення труднощів у 

вчителів, які впроваджують 

нові освітні технології в 

практику своєї роботи 

Проведення навчальних семінарів, 

індивідуальних консультацій, тренінгів з 

проблем модернізації освітнього процесу 

в школі;  

Підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників через 

модернізацію методичної роботи 

Створення ситуації успішності для здобувачів 

освіти, що беруть участь у науково-дослідницькій 

роботі, використання різних видів стимулювання 

їх діяльності;  

Широка популяризація досягнутих позитивних 

результатів учнів та випускників.  

Створення системи стимулювання здобувачів 

освіти. 

Низький рівень 

мотивації навчання 

Використання різних видів стимулювання 

участі педагогів у інноваційній діяльності;  

Обов'язкова популяризація досягнутих 

позитивних результатів. 

Недостатнє використання 

творчого потенціалу педагогів 

у експериментальній роботі 

внаслідок її багатоплановості 

й трудомісткості 



5. Діагностика результатів діяльності 

ЗНЗ 

Критерії Діагностичні методики Періодичність 

Оцінка навчальної 

діяльності 

Вивчення рівня 

сформованості 

загальноосвітніх 

компетенцій 

Два рази на рік 

Якість знань, умінь і 

навичок 

Аналіз адміністративних 

контрольних робіт, зрізів 

знань, результатів ДПА та 

ЗНО 

За графіком шкільного 

внутрішнього контролю 

Ступінь використання 

ІКТ в освітньому процесі 

Аналіз роботи шкільних 

методичних об’єднань 
Один раз на рік 



Ступінь готовності 

випускників до 

продовження освіти 

Проведення і аналіз 

підсумкових контрольних 

зрізів з профільних 

предметів та української 

мови 

Один раз на рік 

(березень) 

Рівень професійної 

компетентності вчителя 

Моніторинг професійної 

діяльності вчителя, 

вивчення рейтингу 

вчителів 

Один раз на рік 

Рівень вихованості дітей 

Ступінь задоволення 

здобувачів освіти і батьків 

шкільним життям та 

наданням освітніх послуг 

Анкетування та моніторинг 

Анкетування 

Один раз на рік 

Один раз на рік 



Здоров'я школярів 
Аналіз медичних карток та 

фізичного розвитку дітей 
Один раз на рік 

Рівень взаємодії всіх 

учасників освітнього 

процесу 

Аналіз результативності 

реалізації проміжних етапів 

програми 

Один раз на рік 


