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                                                               П А С П О Р Т 

Назва 

стратегії  

Стратегія розвитку Перелюбської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів  

Підстави для розвитку 

стратегії  

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту»,  

Концепція реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року (розп. КМУ 

від 14.12.2016 № 988-р)  

Статут школи. Інші чинні документи, що 

регламентують освітню діяльність.  

Виконавці стратегії розвитку  Адміністрація школи,  

Педагогічний та учнівський колективи,  

Батьківський комітет,  

Партнери закладу освіти.  

Терміни виконання  Червень 2021 р. - Серпень 2026 р.  

Ресурсне забезпечення  Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів.  

Залучення фахівців державних організацій та партнерів 

у якості консультантів.  

Розробка та реалізація механізмів залучення 

додаткових фінансових і матеріальних ресурсів 

(цільових, соціальних проєктів, інвестицій, 

благодійних внесків тощо).  

Підвищення ефективності використання бюджетних 

коштів.  

Структура стратегії розвитку  1. Цінності.  

2. Оцінка поточного стану - характеристика школи, 

основні показники.  

3. Цілі.  

4. Шляхи реалізації основних завдань стратегії 

розвитку закладу освіти.  

Стратегічні цілі,  

шляхи їх реалізації,  

завдання часового горизонту 

(таблиця)  

1. Освітнє середовище закладу освіти  

2. Система оцінювання здобувачів освіти  

3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників 

закладу освіти  

4. Управлінські процеси закладу освіти  
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1. Ц і н н о с т і  

Підготовка Стратегії розвитку Перелюбської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2021-2026 роки 

зумовлена якісним оновленням змісту освіти згідно нового Закону України «Про освіту», 

Концепції нової української школи та враховує потреби сучасного українського 

суспільства, умови його інтеграції в європейське і світове співтовариство, соціальне 

замовлення в період оновлення.  

У зв’язку з цим в основу стратегії покладено наступні основні принципи діяльності 

школи (ст.6 Закону України «Про освіту»):  

• принцип рівних можливостей для всіх;  

• людиноцентризм;  

• верховенство права;  

• забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;  

• забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у 

тому числі за ознакою ООП;  

• розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі осіб з особливими освітніми 

потребами;  

• забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;  

• науковий характер освіти;  

• різноманітність освіти;  

• цілісність і наступність системи освіти;  

• прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;  

• відповідальність перед суспільством;  

• інтеграція з ринком праці;  

• нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними 

традиціями;  

• свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми;  

• академічна доброчесність;  

• академічна свобода;  

• фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладів освіти в межах, 

визначених законом;  

• гуманізм;  

• демократизм;  

• єдність навчання, виховання та розвитку;  

• виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей і традицій Українського народу;  

формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, 
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нетерпимості до їх порушення;  

• формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та 

гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими 

ознаками;  

• формування громадянської культури та культури демократії;  

• формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого 

ставлення до довкілля;  

• невтручання політичних партій в освітній процес;  

• невтручання релігійних організацій в освітній процес;  

• різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних 

питань;  

• державно-громадське управління;  

• державно-громадське партнерство;  

• державно-приватне партнерство;  

• сприяння навчанню впродовж життя;  

• інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;  

• нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;  

• доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються 

державою.  

Стратегія розвитку закладу освіти визначає основні шляхи, скеровує педагогів до 

реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб здобувачів 

освіти, створення освітнього середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель 

випускника, особистості, готової 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 зовнішнього моніторингів якості знань здобувачів освіти та 

якості надання педагогами освітніх послуг, прийнятті управлінських рішень.  

2. Оцінка поточного стану - характеристика школи, основні показники.  

У 2021 р. в Перелюбській школі навчається 81 учень, з них 37 підвозяться шкільним 

автобусом з чотирьох сіл. Серед них – 23 учні з багатодітних родин.   Навчальний процес 

забезпечують 19 педагогів: 6 – вчителі вищої кваліфікаційної категорії, 10- І категорії, 2- 

ІІ категорії та один спеціаліст, двоє вчителів мають звання «Старший вчитель». 

Працюють 13  працівників обслуговуючого персоналу. Перелюбська загальноосвітня 

школа – школа з великими можливостями розвитку. У закладі освіти учні мають 
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можливість розвивати та застосовувати ключові компетентності: уміння вчитись 

впродовж усього життя, соціальні і громадянські компетентності, підприємливість і 

фінансова грамотність, екологічна грамотність і здорове життя. Таким чином формується 

партнерство, яке охоплює не тільки учителя, учня і батьків, а й інших членів громади.  

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти: 

1. Кількість споруд, майстерень, допоміжних приміщень – 1 споруда, 13 класних кімнат, 

їдальня (78 місць),  гараж, власна котельня, підсобні будівлі. 

2.  Два комп’ютерні класи – 14+10 портативних комп’ютерів учнів.  

3. Інтерактивна дошка – 2  

4. Телевізори – 2  

5. Наявність транспорту –2 одиниці транспорту: шкільний автобус - 1, трактор – 1. 

6. Заклад освіти підключено до локальної мережі Інтернет. 

7. Забезпечено проточною холодною і гарячою водою. 

8. Забезпечено   внутрішніми туалетами. 

До послуг учнів закладу освіти: бібліотека, спортивна зала, актова зала. Облаштовано дві 

навчальні майстерні (по металу та по дереву). Створено безпечне освітнє середовище для 

Нової української школи.  

Постійно ведеться робота по зміцненню матеріально-технічної бази закладу 

освіти. 

Поряд з цим є ряд невирішених проблем, а саме: 

1. Недостатня кількість демонстраційного обладнання, наочності. 

2. Недостатній рівень володіння сучасними комп’ютерними технологіями окремими 

педагогічними працівниками.  

3. Слабкі читацькі інтереси учнів. 

4. Недостатній рівень формування у школярів потреб і навичок самоосвітньої роботи, 

здатності до навчання упродовж життя. 

5. Нерозуміння освітніх і виховних цілей батьками учнів.  

6. Недостатня відповідальність батьків за навчання та виховання дітей. 

Керуючись концептуальними засадами нової української школи, головним девізом своїм 

вважаємо висловлювання: «Творити, пробувати, шукати та розвиватися!»  

Місія школи: Вся робота школи спрямована на забезпечення особистісно-орієнтованого 

підходу, створення сприятливих умов для життєдіяльності та життєтворчості, 

вдосконалення та модернізацію навчально-виховного процесу.  

Структура навчального закладу та організація освітнього процесу (ст.4,10 ЗУ «Про 

повну загальну середню освіту освіту») 

середня освіта в школі здобувається на таких рівнях:  
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початкова освіта - перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає 

виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом 

початкової освіти;  

базова середня освіта - другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає 

виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом 

базової середньої освіти; 

повна загальна середня освіта – третій рівень повної загальної середньої освіти що 

передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним 

стандартом повної загальної середньої освіти.  

Освітній процес організовується відповідно до законодавства, освітньої програми 

(освітніх програм) закладу освіти та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей 

та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, 

прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, 

визначених державними стандартами.  

На кожному рівні повної загальної середньої освіти освітній процес організовується в 

безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, 

фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх 

потреб.  

Освітній процес організовується за такими циклами:  

перший цикл початкової освіти - адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);  

другий цикл початкової освіти - основний (3-4 роки навчання);  

перший цикл базової середньої освіти - адаптаційний (5-6 роки навчання);  

другий цикл базової середньої освіти - базове предметне навчання (7-9 роки навчання).  

3. Цілі  

Освіта сьогодні – це становлення людини, віднаходження нею себе, свого «Я». А це 

означає, що надання освітніх послуг здійснюється не тільки в інтересах держави, а й в 

інтересах особистості, громади, тому пріоритет освіти змінюється на особистісно 

компетентнісно орієнтований. Це забезпечує комфортні, безконфліктні й безпечні умови 

розвитку дитини, всебічно реалізує її природний потенціал, а досягнення здобувача освіти 

розглядаються як компетентність, характеристики якої можна визначити шляхом 

моніторингу надання якісних освітніх послуг. Тому педагогічний колектив працюватиме 

над удосконаленням освітнього процесу, переорієнтацією його організації на результат – 

модель компетентного випускника, який сьогодні в школі опановує життя, чия якість 

залежатиме від рівня розвитку життєвої компетентності.  

Провідна ідея закладу – створення умов для якісного надання освітніх послуг шляхом 

тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти - батьки здобувачів освіти – педагоги»; 
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створення сприятливого освітнього середовища на основі демократизації, гуманізації, 

співпраці, співтворчості, спрямованого на зміцнення здоров’я дітей; створення умов для 

фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання; орієнтація внутрішнього 

світу дитини на збагачення індивідуального досвіду, самопізнання, самооцінку, 

саморозвиток, самовизначення, самореалізацію.  

Проблеми, які ставить перед собою колектив:  

Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, 

інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей; формування цінностей і необхідних для 

успішної самореалізації компетентностей.  

Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та 

спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.  

Створення умов для надання якісних освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі 

«здобувачі освіти - батьки здобувачів освіти – педагоги» з метою підвищення освітнього 

рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору  

Загальна мета діяльності закладу - реалізація Державних стандартів у галузі освіти, 

створення умов для підвищення рівня розвитку кожної дитини, її самореалізації; 

здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя. Кожен здобувач 

освіти під час освітнього процесу повинен отримати знання та компетентності, які 

знадобляться йому в самостійному дорослому житті.  

4. Шляхи реалізації основних завдань стратегії розвитку закладу освіти  

• створення системи виховання, яка відповідає загальнолюдським цінностям та інтересам 

особистості, суспільства, держави;  

• сприяння підвищенню ефективності виховної діяльності педагогів, їх фахової 

майстерності у сфері виховання;  

• орієнтація на сучасний психолого-педагогічний досвід у сфері виховання;  

• озброєння класних керівників технологіями, які максимально сприяли б формуванню 

соціально активної особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення;  

• забезпечення цілісності і наступності виховного процесу;  

• створення умов для реалізації творчого потенціалу особистості;  

• сприяння розвитку системи учнівського самоврядування;  

• дієвість психологічної служби;  

• посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії зі школою;  

• співпраця з громадськими організаціями, соціальними службами.  

Технології вирішення основних завдань школи:  

• діагностичний мінімум (вивчення рівнів адаптованості, навчальної мотивації, 

діагностика процесів пізнавальної сфери, вивчення інтелектуальних здібностей);  
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• соціометричні дослідження класного колективу;  

• виховання у грі (рольова гра, конкурс-гра, суд);  

• години спілкування (сповідь, бесіда, відверта розмова, дискусія, диспут, дебати, ток-

шоу, презентація);  

• нестандартні форми проведення виховних заходів (круглий стіл, брейн-ринг, усний 

журнал, зустрічі з цікавими людьми, лікарями, представниками правоохоронних органів, 

творчий калейдоскоп, захист проектів, свята, тематичні дискотеки);  

• спільні творчі справи та акції;  

• учнівське самоврядування;  

• екскурсійна діяльність;  

• психологічний супровід (діагностика, анкетування, тренінги, практикуми, консультації, 

лекції);  

• батьківський всеобуч (батьківські збори, години батьківського спілкування, сімейно-

родинні свята).  

Головні критерії визначення прогресивного:  

• відслідковується стабільність та тенденція до підвищення основних результатів 

навчальної діяльності учнів;  

• спостерігається задоволення потреб всіх суб’єктів навчально-виховного процесу (учнів, 

педагогів, адміністрації, батьків);  

• гарантується зростання науково-методичного забезпечення освітнього процесу;  

• існує тенденція до розвитку всіх підсистем на різних рівнях (науково-методична 

діяльність, навчально-виховна робота, психологічна служба, учнівське самоврядування, 

участь батьківського активу в рішенні життєво важливих проблем школи, співпраця з 

вищими навчальними закладами, громадськими організаціями);  

• залишається стабільним матеріально-технічне та економічне оснащення навчально-

виховного процесу;  

• відбувається помітне зростання особистісних досягнень як учнівського, так і 

педагогічного колективів;  

• посилюється оздоровча спрямованість освітнього процесу, комплексний підхід до 

гармонійного формування всіх компонентів здоров’я;  

• здобувачі освіти залучаються до участі в управлінні освітніми справами в різних видах 

діяльності. 
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1. Освітнє середовище закладу освіти 
 
 

1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці, безпечності 

розташування приміщень 
 

стратегічні цілі  шляхи реалізації стратегічних цілей  завдання  

часового горизонту  

Безпечність, 

комфортність 

приміщень та території 

для навчання та праці  

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН  

розвитку матеріально-технічної бази 
(Додаток 1)  

Ремонт покрівлі школи  

Ревізія та 

реконструкція 

освітлення (заміна 

ламп, вимикачів, 

розеток, плафонів)  

Забезпеченість 

навчальними та 

іншими приміщеннями 

з відповідним 

обладнанням для 

реалізації освітньої 

програми  

Обладнання навчальних кабінетів, спортивної 

зали засобами навчання відповідно до 

ПЕРЕЛІКІВ МОН:  
ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК засобів навчання та 

обладнання навчального і загального 

призначення для навчальних кабінетів 

початкової школи (наказ МОН13.02.18 №137)  

БАЗОВИЙ ПЕРЕЛІК засобів навчання та 

обладнання навчального і загального 

призначення для кабінетів початкової освіти 

(наказ МОН 05.04.06 №264)  

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК комп'ютерного 

обладнання для закладів дошкільної, загальної 

середньої та професійної (професійно-технічної) 

освіти (наказ МОН 02.11.17 №1440)  

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК засобів навчання та 

обладнання навчального і загального 

призначення для кабінетів природничо-

математичних предметів загальноосвітніх 

навчальних закладів (наказ МОН 22.06.16 №704) 

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства освіти і науки № 1036 від 

14.07.2017}  

ТИПОВІ ПЕРЕЛІКИ навчально-наочних 

посібників, технічних засобів навчання та 

обладнання загального  

призначення для загальноосвітніх навчальних 

закладів (2-ге видання, доповнене) 

Придбання 

інтерактивного 

обладнання для 

облаштування 

навчальних кабінетів 

хімії та біології, 

англійської мови  

Дотримання вимог 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, 

пожежної безпеки, 

правил поведінки в 

умовах надзвичайних 

ситуацій  

Забезпечення закладу первинними засобами 

пожежогасіння; наявність та належний стан 

пожежних виходів, незахаращеність шляхів 

евакуації;  занулення і заземлення 

електрообладнання, яке використовується; 

справність ізоляції електричної проводки; 

обізнаність учнів та персоналу закладу із 

правилами пожежної безпекичіткий 

розподіл повноважень з охорони праці серед 

керівництва закладу; облаштування 

навчальних кабінетів, спортивних залів, 

майстерень відповідно до правил вимог 

охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

Проводити навчання 

відповідальних за ОП 

та пожежну безпеку у 

закладі освіти; 

проводити тижні 

безпеки 

життєдіяльності два 

рази на рік; 

проводити об’єктові 

тренування; контроль 

за проведенням 

інструктажів з ОП, 

безпеки 
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контроль за безпечним використанням 

навчального обладнання; регулярні 

інструктажі з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності як серед учнів, так і 

працівників під час проведення уроків 

(практичних занять) з інформатики, хімії, 

фізики, біології, фізичної культури;  

контроль за виконанням правил, дотримання 

безпеки при використанні обладнання, 

спортивного інвентаря тощо. 

життєдіяльності серед 

учнів та працівників. 

Готовність до вжиття 

заходів працівниками в 

разі виникнення 

надзвичайних ситуацій  

Навчання/інструктажі педагогів з питань 

надання домедичної допомоги, реагування 

на випадки травмування або погіршення 

самопочуття дітей під час освітнього 

процесу.  Ведення у закладі необхідної 

документації  щодо реагування на нещасні 

випадки, травмування учасників освітнього 

процесу відповідно до вимог законодавства. 

Відпрацювання 

алгоритму дій у разі 

виникнення 

надзвичайних ситуацій  

Створення належних 

умов для харчування  

РОЗРОБКА ПОВНОЦІННОЇ НАССР  Розробка компонентів 

НАССР: програми-

передумови, ККТ, 

фактори-ризики  

Створення належних 

умов роботи та 

навичок безпечної 

поведінки в Інтернеті  

Впровадження ПРАВИЛ БЕЗПЕЧНОГО 

КОРИСТУВА-ННЯ МЕРЕЖЕЮ ІНТЕРНЕТ В 

ШКОЛІ  

Влаштування контент-фільтрів контролю за 

безпечним користуванням Інтернет.  

Придбання ліцензованого ПЗ в т.ч. 

антивірусних програм та їх вчасне оновлення.  

Заміна провайдера на 

більш технологічно 

досконалого, щодо 

безпечності 

користування Інтернет  

Застосування адаптації 

та інтеграції 

здобувачів освіти та 

працівників  

Базувати на принципах: • наступності ланок 

освіти; • залучення усіх учасників освітнього 

процесу (учнів, батьків, педагогічних 

працівників) до адаптаційних заходів. 

Напрацювати спільно 

психологом, 

педагогами, класними 

керівниками підходи 

(методики) для 

адаптації та інтеграції 

дітей в освітній 

процес закладу. 

Вивчення  думки 

батьків щодо умов 

адаптації та інтеграції 

дітей у закладі, дітей 

(наскільки безпечно і 

комфортно вони 

почувають себе у 

закладі). 

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та 

дискримінації 

Протидія будь-яким 

проявам 

дискримінації, булінгу, 

іншому насильству, 

дотримання порядку 

реагування на їх 

прояви  

ПЛАН ЗАХОДІВ (антибулінгова політика) із запобігання та протидії 

булінгу (цькуванню) згідно Наказу МОН України 28.12.19 №1646  
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Дотримання 

учасниками освітнього 

процесу етичних норм, 

повага до гідності, 

прав і свобод людини  

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ учасників освітнього процесу спрямованих 

на формування позитивної мотивації у поведінці учасників освітнього 

процесу та реалізацію підходу, заснованого на правах людини  

 

1.3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього 

простору 
 

Облаштування 

приміщень та території 

за принципами 

універсального дизайну 

та/або розумного 

пристосування  

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН розвитку 

матеріально-технічної бази  

 

Інклюзивність будівель і 

споруд  

 

Застосування методик 

та технологій роботи з 

дітьми з ООП, 

взаємодія з батьками, 

фахівцями ІРЦ  

Заходи управлінської та науково-методичної 

роботи по забезпеченню технології освітнього 

процесу з дітьми з ООП  

Введення посади 

асистента вчителя.  

Організація роботи 

команди психолого-

педагогічного 

супроводу.  

Мотивація освітнього 

середовища до 

оволодіння ключовими 

компетентностями та 

наскрізними уміннями, 

ведення здорового 

способу життя  

ПЛАН ЗАХОДІВ із вдосконалення 

мотивуючого та здоров'язберігаючого 

освітнього середовища для оволодіння 

ключовими компетентностями  

Обладнання засобами 

навчання відповідно до 

законодавства та 

освітньої програми 

(ПЕРЕЛІКІВ МОН) 

навчальних кабінетів, 

спортивної зали  

 

2. Система оцінювання здобувачів освіти 
 

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх 

навчальних досягнень 

стратегічні цілі  шляхи реалізації стратегічних цілей  завдання  

часового горизонту  

Належне інформування 

здобувачів освіти 

педагогічними 

працівниками про 

критерії, правила та 

процедури оцінювання 

навчальних досягнень  

КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень 

учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти (наказ МОН13.04.11 №329)  

Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних 

досягнень учнів із базових дисциплін у 

системі загальної середньої освіти (наказ 

МОН21.08.13№1222)  

Забезпечення 

постійного 

оприлюднення 

критеріїв, правил та 

процедури оцінювання 

навчальних досягнень  

Сприяння системи 

оцінювання реалізації 

компетентнісного 

підходу до навчання  

 

 

 

Сприйняття 

здобувачами освіти 

оцінювання результатів 

навчання справедливим 

і об’єктивним  

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження 

та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти 

Аналіз результатів 

навчання здобувачів 
ПРОГРАМА проведення внутрішнього моніторингу якості освіти 

(наказ МОН від 16.01.2020№54)  
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освіти  ЗАХОДИ МОНІТОРИНГОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Додаток 

2)  

Результати навчання та розвитку здобувачів освіти, формування їх 

компетентностей  

Впровадження системи 

формувального 

оцінювання  

Підготовка вчителів до використання 

формувального оцінювання (курси підвищення 

кваліфікації, самоосвіта) 

 

ФОРМУВАЛЬНЕ 

ОЦІНЮВАННЯ 

(нарада/педрада/семінар

/тренінг)   

(впровадження, аналіз 

роботи, методичні 

організаційні заходи) 

Спрямованість системи 

оцінювання на 

формування 

відповідальності за 

результати свого 

навчання, здатності до 

самооцінювання 

 Активізація участі учнів в організації своєї 

навчальної діяльності; наявність чітких 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів; зосередження освітнього процесу на 

оволодіння учнями ключовими 

компетентностями, а не на відтворенні 

інформації; можливість вибору учнями 

власної освітньої траєкторії; заохочення і 

позитивне оцінювання роботи учня; 

надання конструктивного відгуку на роботу 

учня. 

МОТИВАЦІЯ ДО 

НАВЧАННЯ  

(нарада/педрада/семінар

/тренінг)  

(формування в учнів 

відповідального 

ставлення до 

результатів навчання Сприяння формуванню 

відповідального 

ставлення до 

результатів навчання 

Забезпечення 

самооцінювання та 

взаємо оцінювання 

здобувачів освіти 

САМООЦІНЮВАННЯ 

ТА 

ВЗАЄМООЦІНЮВАНН

Я 

(нарада/педрада/семінар

/тренінг) (прийоми 

самооцінювання та 

взаємо оцінювання) 

3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти 
3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання 

сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових 

компетентностей здобувачів освіти 

стратегічні цілі  шляхи реалізації стратегічних цілей  завдання  

часового горизонту  

Планування та аналіз 

результативності своєї 

діяльності 

педагогічними 

працівниками  

Складання календарно-тематичного планування відповідно до 

державного стандарту та освітньої програми закладу 

Застосування освітніх 

технологій, 

спрямованих на 

формування ключових 

компетентностей і 

наскрізних умінь 

здобувачів освіти  

Обговорення проблем впровадження 

компетентнісного підходу на засіданнях 

педагогічної ради та нарадах при 

директорові.  

Планування роботи вчителя. Вивчення 

роботи вчителів 

Педрада «Робота 

педагогів та 

проблеми, які 

виникають у процесі 

застосування 

компетентнісного 

підходу до навчання» 

Створення та 

використання освітніх 

ресурсів (електронні 

презентації, 

відеоматеріали, 

методичні розробки, 

веб-сайти, блоги  

• розробки, плани-конспекти, сценарії 

проведення навчальних занять; 

 • додаткові інформаційні матеріали для 

проведення уроків;  

• тестові перевірочні контрольні роботи та 

моніторинги; 

 • практичні і проектні завдання для роботи 

Вивчення 

документації 

(ознайомлення зі 

створеними освітніми 

ресурсами) 
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учнів під час проведення навчальних занять 

та вдома;  

• завдання для самостійного опрацювання 

учнями; 

 • навчальні програми;  

• календарно-тематичні плани; 

 • електронні освітні ресурси для 

дистанційного навчання;  

• інші інформаційні ресурси. 

Формування 

суспільних цінностей у 

процесі навчання, 

виховання та розвитку  

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

ПРОГРАМА проведення внутрішнього моніторингу якості освіти 

(наказ МОН від 16.01.2020 №54)  

ЗАХОДИ МОНІТОРИНГОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Результати навчання та розвитку здобувачів освіти, формування їх 

компетентностей  

Використання ІКТ в 

освітньому процесі  
• створення електронних освітніх ресурсів; 

• інтенсифікація роботи з документами;  

• комунікація з учнями та батьками;  

• створення наочності, дидактичних 

матеріалів в електронному вигляді;  

• використання нових освітніх технологій 

(дистанційного, змішаного навчання, веб-

квестів тощо);  

• розроблення моніторингових робіт;  

• створення електронних каталогів і баз 

даних; 

 • використання хмарних сховищ 

документів; 

 • використання електронних підручників в 

освітньому процесі; 

 • підвищення професійного рівня педагога, 

обмін досвідом; 

 • отримання актуальної освітньої 

інформації. 

Педрада  

Самоосвіта вчителів з 

питань ІКТ. 

 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних 

працівників 

Професійний розвиток 

та підвищення 

кваліфікації 

педагогічними 

працівниками (в т. ч. 

щодо дітей ООП)  

ЗАХОДИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ, ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЗАХОДИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ  

  

Інноваційна освітня 

діяльність, участь у 

освітніх проектах, 

робота педагогічних 

працівників як освітніх 

експертів  

3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками 

Діяльність 

педагогічних 

працівників на засадах 

педагогіки партнерства  

Впровадження особистісно-орієнтованого 

навчання 

1. Розроблення 

календарних та 

поурочних планів, у 

змісті яких 

простежується 
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особистісно 

орієнтований підхід у 

навчанні.  

2. Інформування учнів 

про очікувані 

результати навчання 

та перелік завдань під 

час вивчення кожної 

теми.  

3. Розроблення 

диференційованих 

завдань для роботи з 

учнями. 

Співпраця з батьками 

здобувачів освіти з 

питань організації 

освітнього процесу, 

забезпечення 

постійного зворотного 

зв’язку  

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ  
 

Практикування 

педагогічного 

наставництва, 

взаємонавчання та 

інших форм 

професійної співпраці  

ЗАХОДИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ, ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЗАХОДИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ.  

Підвищення кваліфікації вчителів  

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах 

академічної доброчесності 

Дотримання 

педагогічними 

працівниками 

академічної 

доброчесності  

Положення про академічну доброчесність  

Сприяння 

педпрацівниками 

дотримання 

академічної 

доброчесності 

здобувачами освіти  

4. Управлінські процеси закладу освіти 
4.1. Забезпечення системи планування, в т.ч. стратегічного, моніторингу виконання 

поставлених цілей і завдань  

стратегічні цілі  шляхи реалізації стратегічних цілей  завдання  

часового горизонту  

Спрямованість 

стратегії розвитку на 

підвищення якості 

освітньої діяльності  

Стратегія розвитку закладу освіти  

Здійснення річного 

планування та 

відстеження його 

результативності 

відповідно до стратегії 

розвитку  

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ  ЗАХОДИ НАУКОВО-

МЕТОДИЧНОЇ, 

ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

ЗАХОДИ 

НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНОЇ 
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РОБОТИ  

Здійснення 

самооцінювання якості 

освітньої діяльності на 

основі стратегії 

(політики) і процедур 

забезпечення якості 

освіти  

Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти 

Самооцінювання якості 

освітньої діяльності 

відповідно до 

розроблених або 

адаптованих у закладі 

процедур 
ВНУТРІШНЬОЇ 

СИСТЕМИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ  

Планування та 

здійснення заходів по 

утриманню у 

належному стані 

будівель, приміщень, 

обладнання  

ПЛАН розвитку матеріально-технічної бази  Подання КЛОПОТАНЬ 

(БЮДЖЕТНОГО 

ЗАПИТУ) до 

засновника для 

створення належних 

умов діяльності 

закладу.  

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм 

Створення 

психологічно 

комфортного 

середовища 

конструктивної 

взаємодії та взаємної 

довіри учасників 

освітнього процесу  

Розгляд звернень учасників освітнього 

процесу.  
Анкетування батьків, 

учнів, педагогічних 

працівників, інтерв’ю 

з практичним 

психологом, 

соціальним педагогом 

Інформування про 

діяльність на відкритих 

загальнодоступних 

ресурсах (інформаційні 

стенди, сайт закладу 

освіти, сайт засновника, 

сторінки у соціальних 

мережах)  

Забезпечення змістовного наповнення та вчасного оновлення 

інформаційних ресурсів (інформаційні стенди, сайт закладу освіти, 

інформація на сайті  

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Ефективне формування 

штату закладу освіти 

через залучення 

кваліфікованих 

працівників відповідно 

до штатного розпису та 

освітньої програми 

Комплектування штату працівниками 

відповідної кваліфікації  

Штатний розпис, 

статистичні звіти 

Мотивація за 

допомогою системи 

матеріального та 

морального заохочення 

педагогічних 

працівників до 

підвищення якості 

освітньої діяльності, 

саморозвитку, 

здійснення 

інноваційної освітньої 

Матеріальне та моральне стимулювання працівників. 

Анкетування педагогічних та інших працівників щодо 

справедливості практики застосування матеріального та морального 

заохочення. 
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діяльності  

Сприяння підвищенню 

кваліфікації 

педпрацівників  

ПЛАН підвищення кваліфікації (Додаток 3)  

ПЛАН проведення атестації педагогічних працівників (Додаток 4)  

 

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських 

рішень 

на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії з місцевою 

громадою 

Створення умов для 

реалізації прав і 

обов’язків учасників 

освітнього процесу  

Статут закладу  

Освітня програма  

Правила поведінки  

 Правила внутрішнього розпорядку 

Прийняття 

управлінських рішень з 

урахуванням 

пропозицій учасників 

освітнього процесу 

Можливість учасників освітнього процесу 

впливати на управлінські рішення 

Анкетування, 

співбесіди, наради 

Створення умов для 

розвитку громадського 

самоврядування  

План роботи батьківського органу самоврядування  

План роботи учнівського органу самоврядування  

Громадська активність 

та ініціатива в житті 

місцевої громади  

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

 

Відповідність режиму 

роботи та розкладу 

занять віковим 

особливостям та 

освітнім потребам 

здобувачів освіти  

Санітарний регламент РЕЖИМ РОБОТИ  

РОЗКЛАД УРОКІВ 

відповідно до освітньої 

програми та вимог.  

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 

Упровадження 

політики академічної 

доброчесності  

Положення про академічну доброчесність  

Заходи освітні та інформаційні, спрямовані на формування в учасників 

освітнього процесу негативного ставлення до корупції  

Формування в 

учасників освітнього 

процесу негативного 

ставлення до корупції  
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                                          Д о д а т о к 1 

до  Стратегії розвитку 

Перелюбської ЗОШ І-ІІІ ст.. 

Перспективний план розвитку 

матеріально-технічної бази закладу освіти 

 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

 

№ з/п Назва заходу 2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Технічний аналіз стану 
приміщень закладу + + + + + 

2 Ревізія  та  реконструкція  
освітлення  (заміна  ламп,  
вимикачів, 
розеток, плафонів). 

 +  +  

3 Благоустрій шкільного подвір’я:      

заміна огорожі  + +   
фарбування спортивного 

обладнання +  +  + 

ремонт шкільного порогу  +    
4 Ремонт актової зали    +  

5 Ремонт покрівлі школи  +    

6 Інвентаризація шкільного майна + + + + + 

7 
Ревізія та реконструкція 
теплопостачання   +   

8 
Поточний    ремонт    будівлі    
закладу,    навчальних    кімнат + + + + + 

9 Ремонт спортивної зали   +   

10 
Оснащення кабінетів початкової 
школи +     

11 
Придбання шкільних меблів для 
навчальних кімнат  + +    

12 Придбання інтерактивного 

обладнання для   облаштування      

навчальних кабінетів хімії та 

біології,  +    

англійської мови   +   

13 

Ремонт та оновлення 
комп’ютерної техніки в кабінеті 
інформатики  + + + + 

14 

Придбання спортивного 

інвентаря  + +   

15 

Забезпечення школи 
необхідними засобами 
прибирання (халати, 
дезинфікуючі та миючі засоби) + + + + + 

16 Забезпечення  школи  
прибиральним  інвентарем  +  +  + 
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(лопати,  граблі, 
віники, відра) 

17 Перезарядка вогнегасників + + + + + 

18 

Облаштування майданчика на 
твердій основі під контейнери 
для 
сміття.  +    

19 
Проведення дератизації 
приміщень (2 рази на рік) + + + + + 
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Д о д а т о к 2 

до  Стратегії розвитку 

Перелюбської ЗОШ І-ІІІ ст.. 

 

ЗА Х О Д И  
моніторингово-аналітичної діяльності 

 

Моніторингові дослідження навчально-виховного процесу 

 

 

2021 - 
2022 

2022 - 
2023 

2023 - 
2024 

2024 - 
2025 

2025 - 
2026 

Початкові класи +  + + + + 

Українська мова   +   
Українська 
література    + 

 

Англійська мова +     

Математика    +  

Історія    +  

Правознавство     + 

Громадянська 
освіта     

+ 

Зарубіжна 
література  +   

 

Біологія    +   

Хімія  +    

Географія  +    

Фізика   +   

Інформатика    +  
Фізичне 

виховання +   + 

 

Образотворче 
мистецтво     

+ 

Музичне 
мистецтво     

+ 

Мистецтво     + 

Трудове 
навчання  +   

 

Основи здоров’я 
 

+  
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Д о д а т о к 3 

до  Стратегії розвитку 

Перелюбської ЗОШ І-ІІІ ст.. 

 

ПЛ А Н 
підвищення кваліфікації 

№ ПІБ Предмет 

Катего

рія    Рік    
 

з/п    2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 

1 

 Директор Вища +     +  
 

Летута О.І. 

Історія Вища  + +    + 

 

Правознавс
тво 

Вища 
 +  +    

Громадянсь
ка освіта 

Вища 
 +   +   

  ЗДНВР І +   +   + 
 

2 

Шматок 

Л.В. Математика І + +   +   
 

  
Інформатик

а І +  +   +  
 

  

ЗДВР 

Вища, 

ст. уч.  +  +   + 

 

Географія 

Вища, 

ст. уч. +    +   

3 

Супруненк

о Т.М. Історія 

Вища, 

ст. уч.   +   +  
 

4 

Близнюк 

Л.П. 

Українська 
мова та літ-

ра Вища + +   +   

 

Зарубіжна 
література 

Вища 
  +   +  

Російська 
мова 

Вища 
   +   + 

  

Українська 
мова та літ-

ра І + +    +  
 

5 

Малиш 

Г.М. 
Зарубіжна 
література І   +  +  + 

 

  
Російська 

мова І    +    
 

6  
Зарубіжна 
література І +   +   + 

 

 

Савченко 

Л.Г. 

Російська 
мова І  +   +   

 

Психолог 
школи І   +   +  

 

  Біологія І + +  + +   
 

7 Заєць І.В. Хімія І   +   +  
 

  
Основи 
здоров’я І  +  +   + 

 

  

Природозна
вство І  +      

 

Екологія І  +      
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Біологія 

Вища, 

ст. уч. 
+ +  +  +  

 

8 

Зборщик 

Л.І. Хімія 

Вища, 

ст. уч.   +  +   
 

  Екологія 

Вища, 

ст. уч.  +     + 
 

 Бас Г.М. Математика Вища  + +  +  + 
 

9  
Інформатик

а 
Вища 

   +  +  
 

 Борисенко 

Л.С. 
Педагог-

організатор 

І 

 + 

   

+ 

 
 

     
 

10  
Вихователь 
з супроводу  

І 
+    +   

 

  

Музичне 
мистецтво 

І 
+  +    + 

 

Мистецтво І +   +    
 

11 

 
Фізична 
культура І +  +  + +  

 

Кльова 

Р.А. 
Захист 

Відчизни І  +  +   + 
 

 

Супруненк

о В.П. 

Трудове 
навчання Вища +    +   

 

 Технології Вища  +    +  
 

12 Креслення Вища   +    + 
 

Образ. 
мистецтво Вища    +    

 

13 Летута Т.В. 
Початкові 

класи 

  

+ + 

    
 

І 
+ + + + + 

 

14 

Кремезь 

Я.І. 

Початкові 

класи 
І 

+ + + + + + + 
 

15 

Близнюк 

С.М. 
Англійська 

мова Вища + + + + + + + 
 

16 

Євменова 

А.В. 
Вихователь 

ГПД 
Бакалав

р + + + + + + + 
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                                                                                                   Д о д а т о к   4 

                 до  Стратегії розвитку                                                                                           

Перелюбської ЗОШ І-ІІІ ст.. 

 

П Л А Н 

проведення атестації пеагогічних працівників 

№ ПІБ Предмет Категорія  Рік    
з/
п    2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 

 Директор Вища     +  

Летута 
О.І. 

Історія Вища     

+ 

 

Правознавство Вища      
Громадянська 

освіта 
Вища 

     
  ЗДНВР І     +  

2 

Шматок 

Л.В. 
Математика І 

    +  

  Інформатика І      

  

ЗДВР 

Вища, ст. 

уч.   +    

Географія 

Вища, ст. 

уч.   
+ 

   

3 

Супрунен

ко Т.М. Історія 

Вища, ст. 

уч.      

4 

Близнюк 

Л.П. 

Українська 
мова та літ-ра Вища     

+ 

 

Зарубіжна 
література 

Вища 
     

Російська мова Вища      

  
Українська 

мова та літ-ра І    

+ 

  

5 

Малиш 

Г.М. 
Зарубіжна 
література І      

  Російська мова І      

6  
Зарубіжна 
література І  +     

 

Савченко 

Л.Г. 

Російська мова І     

Психолог 
школи І  +     

  Біологія І    

+ 

  

7 Заєць І.В. Хімія І      

  
Основи 
здоров’я І      

  

Природознавст І      

Екологія І      

  Біологія 

Вища, ст. 

уч.   

+ 

   

8 

Зборщик 

Л.І. Хімія 

Вища, ст. 

уч.      

  Екологія Вища, ст.      
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уч. 

 Бас Г.М. Математика Вища 

 + 

    

9  Інформатика 

Вища 

   

 

 
 Борисенк

о Л.С. 
Педагог-

організатор 

І     

 
+ 

 +    

10  
Вихователь з 

супроводу  
І 

    

+ 

 

  

Музичне 
мистецтво 

І 
     

Мистецтво І      

11 

 
Фізична 
культура І    

+ 
  

Кльова 

Р.А. 
Захист 

Відчизни І      

 

Супрунен

ко В.П. 

Трудове 
навчання Вища   

+ 

   

 Технології Вища      

12 Креслення Вища      

Образ. 
мистецтво Вища      

13 

Летута 

Т.В. 

Початкові 

класи 

 

 + 

    

І 
    

14 

Кремезь 

Я.І. 

Початкові 

класи 
І 

  +    

15 

Близнюк 

С.М. 
Англійська 

мова Вища  +     

16 

Євменова 

А.В. 
Вихователь 

ГПД Бакалавр  +     

 

 


