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ВСТУП 
  

 

Освіта – це всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 

формування цінностей, необхідних для успішної самореалізації, виховання 

громадян, які здатні до свідомого вибору. Людина здобуває освіту, щоб бути 

успішною, компетентною, конкурентоспроможною. 

Прибинська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів Корюківської міської 

ради Чернігівської області забезпечує набуття учнями знань за освітніми 

програмами                                     початкової      та   базової  загальної середньої освіти. 

Прибинська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів –   заклад  загальної  

середньої  освіти,  що  розташований  у  селі  Прибинь, у якому склалися власні 

традиції навчання й виховання.  

Як батьки пишаються своїми дітьми, так і школа живе й бачить себе у 

своїх учнях та випускниках. Перша  школа  була  відкрита  у  селі  у  1905  році, 

теперішнє  приміщення  школи було  збудоване  у 1957  році. За ці  роки свого 

існування зі стін нашого закладу   вийшли тисячі... З-поміж них немало 

постатей, які відомі не тільки в Україні, ми  пам’ятаємо поета Гавроша  Сірого,  

життя  якого  обірвалося  в  роки  сталінських  репресій; капітана  далекого  

плавання  Олексія Дрозда,  генерал-лейтенанта,  генерального  директора  

корпорації  «Небо  України» Миколи  Рябця. Випускники школи  працюють  в 

усіх галузях.   

 Але перші кроки до становлення вони зробили саме в стінах нашої  школи. З 

дитинства вони виховувалися на принципах, що  несуть справжнє, національне, 

яке нікому вже не можна вирвати з наших сердець: усвідомлення себе 

справжніми патріотами, вірними синами й доньками своєї Вітчизни… 

Тому й освітній процес у школі побудований так, щоб забезпечити 

нерозривний зв’язок минулого, багатого досвідом, історією, традиціями; 

теперішнього, такого швидкоплинного, і майбутнього, покликаним формувати 

в учнів ключові компетентності, передбачені сучасними освітніми стандартами, 

необхідними кожній сучасній людині для успішного життя. 



3 
 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Стратегія розвитку Прибинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів 

Корюківської міської ради Чернігівської області ( далі  школа) на 2021–2024 

навчальні роки (далі – Стратегія) є документом, що визначає основні напрями 

розвитку закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності на 

три  роки, забезпечуючи її інноваційний характер з урахуванням традицій, 

набутих за роки пошуку та розвитку. 

1.2. Стратегія розроблена з метою визначення пріоритетів (стратегічних 

напрямів), принципів, завдань і ресурсів розвитку школи на 2021-2024 роки як 

освітнього заклад з українською мовою навчання загальноосвітніх предметів, 

який має два рівні: початкова школа тривалістю чотири роки, базова середня 

школа тривалістю п’ять років. Зміст кожного напряму розкривається за 

допомогою проєктів, кожен з яких  має свою мету та очікувані результати. 

1.3. Стратегія ґрунтується на основі положень:  

 Закон України «Про освіту»; 

 Закон України «Про повну загальну середню освіту»; 

 Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 року № 40-IV; 

 Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні» від 08.09.2011 року № 3715-VI; 

 Закон України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 року 

№ 3739-VI; 

 Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» від 07.12.2017 року № 2229-VIII; 

 Закон України «Про забезпечення функціонування української мови 

як державної» від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII; 

 Концепція реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 року 

 № 988-р); 



4 
 

1.4. Внутрішня система забезпечення якості освіти в школі визначається 

розробленим та затвердженим Положенням про внутрішню систему якості 

освіти  Прибинської  загальноосвітньої  школа  І-ІІ  ступенів Корюківської 

міської ради Чернігівської області та включає: 

 стратегії та процедури забезпечення якості освіти; 

 систему та механізми забезпечення академічної доброчесності, відповідно до 

розробленого та затвердженого Положення про академічну доброчесність  

Прибинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів Корюківської міської 

ради Чернігівської області, погодженим з органами учнівського 

самоврядування гімназії в частині їхньої відповідальності; 

 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання учнів; 

 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної 

діяльності педагогічних працівників; 

 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської 

діяльності; 

 створення в школі  освітнього середовища; 

 інші процедури та заходи, що визначають  діяльність  школи. 

1.5. Принципи діяльності школи – це основні вихідні положення, правила, на         

основі   яких   вона діє, визначені відповідно до Закону України «Про освіту»: 

 людиноцентризм; 

 забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; 

 забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь- 

якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; 

 розвиток інклюзивного освітнього середовища; 

 забезпечення    власного  дизайну та розумного пристосування; 

 різноманітність освіти; 

 прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських 

рішень; 

 відповідальність і підзвітність закладу перед суспільством; 

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

національними традиціями; 
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 свобода у виборі освітньої програми; 

 академічна доброчесність; 

 академічна свобода; 

 кадрова та організаційна автономія школи у межах, визначених 

законом; 

 гуманізм; 

 демократизм; 

 єдність навчання, виховання та розвитку; 

 виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського 

народу, його історико-культурного надбання і традицій; 

 формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до 

приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного 

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; 

 сприяння навчанню впродовж життя; 

 нетерпимість до проявів корупції та хабарництва; 

 доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх 

послуг, що надаються державою. 

1.6. Пріоритети розвитку школи – це забезпечення високої якості освітньої 

діяльності (і, як наслідок, високої якості освіти) у відповідності з Державними 

стандартом початкової освіти, Державним стандартом базової    середньої 

освіти: 

 упровадження нової парадигми виховання та формування духовної 

безпеки здобувачів освіти як юних громадян-патріотів України – носіїв 

загальнолюдських, морально-громадянських, культурно-мовних, 

європейських цінностей, правових, полікультурних компетентностей 

особистості; 
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 створення умов для всебічного розвитку учнів; 

 розвиток партнерських відносин між усіма учасниками освітнього процесу 

в гімназії, між гімназією та місцевою громадою; 

 створення комфортних умов для якісної освіти, для самовизначення та 

самореалізації учнів, для всіх учасників освітнього процесу в 

соціокультурному просторі гімназії. 

Створення в школі сфери творення та розвитку особистості, а саме: 

особистісного гуманістичного розвитку здобувачів освіти, засвоєння й 

компетентного використання випускниками здобутої повної середньої освіти 

для розв'язання завдань життєдіяльності в умовах ринку, розвиток прагнень до 

самовдосконалення і здобуття освіти впродовж життя, готовності до свідомого 

життєвого вибору та самореалізації, особистої соціальної та громадянської 

відповідальності, активності, трудової діяльності, дбайливого ставлення до 

родини, власної країни, довкілля; модернізація змісту освіти через надання 

можливості учням вибору предметів варіативної частини навчального плану, 

змісту та форм освіти; інтеграція школи у світовий, європейський культурно- 

освітній простори. 

1.7. Основними орієнтирами для розвитку закладу освіти є: 

 місія, 

 візія, 

 цінності, 

 стратегічні напрями розвитку. 
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2. МИ СЬОГОДНІ 

 
2.1. Закон України «По освіту» зазначає: «Метою освіти є 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, збагачення 

на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу 

Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення 

сталого розвитку України та її європейського вибору».  

Основна мета діяльності школи – неперервний процес підвищення 

ефективності освітнього процесу з одночасним урахування потреб суспільства 

й особистості учня. Цьому буде сприяти застосування новітніх досягнень 

педагогіки та психології, використання інноваційних технологій. 

2.2. Мовою навчання в  школі  є українська. 

2.3.  Форми здобуття освіти в школі:  

 інституційна (очна (денна), з використанням технологій дистанційного 

навчання – за потреби); 

 індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж) 

          Учні з ООП у  школі  нема.. 

2.4.   Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону 

України “Про повну загальну середню освіту”. При визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та 

нормативну тривалість уроків у 1-х класах — 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, 

у 5-9-х класах — 45 хвилин. 

2.5. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до 

Закону України «Про освіту», “Про повну загальну середню освіту”). Базова 

середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, 

які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні 

розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.   
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2.6. Зарахування до школи здійснюється  згідно з Порядком зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

МОН України від 16.04.2018 року № 367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

05 травня 2018 року за № 564/32016. 

2.7. Загальний обсяг годин  на  навчальний  рік  визначається  згідно  

навчального  плану школи. 

2.8. Завданнями   школи   є: 

 виховання громадянина України;

 формування особистості учня (вихованця), розвиток його здiбностей i 

обдарувань, наукового світогляду;

 виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освiти, 

пiдготовка учнiв (вихованцiв) до подальшої освiти i трудової дiяльностi;

 виховання в учнiв (вихованцiв) поваги до Конституцiї України, державних 

символiв України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної 

гiдностi, вiдповiдальностi перед законом за свої дiї, свiдомого ставлення до 

обов'язкiв людини i громадянина;

 реалiзацiя права учнiв (вихованцiв) на вiльне формування полiтичних i 

свiтоглядних переконань;

 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицiй i 

звичаїв, державної та рiдної мови, нацiональних цiнностей Українського 

народу та iнших народiв i нацiй;

 виховання свiдомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я iнших громадян 

як найвищої соцiальної цiнностi, формування гiгiєнiчних навичок i засад 

здорового способу життя, збереження i змiцнення фiзичного та психiчного 

здоров'я учнiв (вихованцiв).
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Місія 

• Проактивність 

• Навчання 

• Виховання 

• Розвиток 

• Самореалізація 

• Самовдосконалення 

• Умотивованість 
 

 

 

 

 

 

 
Візія 

• Лідерство 

• Інноваційність 

• Сталий імідж 

• Відповідальність 

• Гармонійність 

• Відповідальність 

• Конкурентноздатність 

• Якість 
 

 

 

 
 

 
 

Цінності 

• Здоров'я та безпека учасників освітнього 
процесу 

• Патріотизм 

• Партнерство 

• Дружба, повага 

• Духовність і культура 

• Відповідальність 

• Чесність, взаємодопомога, довіра 
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  Школа  -- центр  життя  села 

 

  Позитивний імідж   

 

 

 Згуртованість та працездатність 

колективу 

 

 Чітка організація освітнього 

процесу 

 

 

 Досвідчені кваліфіковані 

педагогічні кадри 

     

 

 

 Недостатність виділених коштів 

для  забезпечення діяльності  

школи 

 

 Технічний стан будівлі  

їдальні 

 

 Недостатнє розуміння 

батьківською громадськістю 

стратегічних завдань розвитку    

 

 

 Створення сучасної гнучкої 

системи партнерства школи , 

сім’ї, соціальних служб 

 

 Залучення депутатів, 

спонсорів, благодійних 

організацій до співпраці 

 

 

 Встановлення зв’язків з 

іншими навчальними 

закладами   

 

 

 демографічна ситуація 

 

 недостатнє бюджетне 

фінансування 

 

 

 професійне вигорання 

працівників 

            

  

  

  

SWOT-аналіз 



11 

 

Управлінська 
діяльність 

ПРОЄКТИ 

Розвиток 
матеріально- 
технічної бази 

Партнерство 

3. Формування  іміджу  школи 
 
 

 
Модель управлінської діяльності школи   складають: 

• Загальні збори трудового колективу 

• Педагогічна рада 

• Учнівське самоврядування – президентська  республіка 

Механізм діагностики включає: 

• власне діагностику 

• керівництво освітнім процесом 

• моніторинг 

 

Причини необхідності формування позитивного іміджу школи: 

• сталий позитивний імідж  --  запорука  успіху,  шлях  до кращих 

ресурсів: фінансових, інформаційних, людських, тощо; 

• зі сформованим іміджем школа  стає привабливішою; 

• сталий позитивний імідж надає ефект   довіри до всього, що 

відбувається в стінах школи. 
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Позитивний   імідж  школи   визначають: 

• наявність освітньої стратегії; 

• сприятливий морально-психологічний клімат; 

• захоплений, небайдужий, професійний педагогічний колектив; 

• наявність об’єднаного дитячого колективу та його керівних 

органів – учнівського самоврядування; 

• культ   колективних традицій, проведення свят; 

• постійний саморозвиток, об’єднання спільною справою 

дитячого, батьківського та вчительського колективів; 

• наявність яскравої зовнішньої атрибутики:  власного сайту, 

сторінки в соціальних мережах тощо. 

                                    ПРОЄКТ 

«Управлінська діяльність» 
Мета: 

 Координація дій всіх учасників освітнього процесу, створення 

умов для               продуктивної діяльності; 

 Створення умов для гарантій професійної самореалізації педагогів, 

утвердження їх  постійного іміджу в селі. 

  

 
№ 

з/п 

 

Шляхи реалізації проєкту 

Термін виконання, 

навчальний рік 

 2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

1 Зміцнення традицій серед співробітників для 

створення корпоративного духу: упорядкування  

території  біля  школи, екскурсії тощо 

+ 
 

+ + 

2 Формування системи стимулів для створення 
позитивного іміджу (розробка психологічних, 
соціальних та економічних механізмів заохочення 
членів колективу до цього процесу) 

+ + + 

3 Використання можливостей сайту, сторінки   
фейсбуку  для пропаганди      досягнень школи та 
підтримки  позитивного   сталого іміджу. 

+ + + 

4 Створення загального стилю приміщень школи – 
відповідно до її традицій, особливостей діяльності 
та фінансових можливостей. 

+ + + 
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5 Пошук альтернативних джерел фінансування: 
спонсорська  допомога. 

+ + + 

6 Моніторинг якості освітньої та управлінської 

діяльності школи (червень) 

+ + + 

7 Звіт директора перед громадськістю та 

колективом (червень) 

+ + + 

8 Оприлюднення річного звіту про діяльність  школи 

(червень) 

+ + + 

 

Очікувані результати: 

1. Ефективне управління школою сприятиме підтримці позитивного 

іміджу закладу. 

2. Визнання ефективності роботи школи учнями, батьками, засновником. 

3. Функціонування закладу, у якому головною турботою всіх буде 

особистість дитини, її самопочуття та становище. 

ПРОЄКТ 

«Партнерство» 
 Налагодження ефективного та результативного діалогу, 

співпраці  між   учнями, учителями, батьками. 

 Залучення батьків до розробки індивідуальних освітніх траєкторій 

дітей. 

 Розширення мережі співпраці з установами, громадськими та 

благодійними організаціями. 

 

 
№ 

з/п 

 

Шляхи реалізації проєкту 

Термін виконання, 

навчальний рік 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

1 Розбудова стосунків між учасниками освітнього 

процесу на засадах педагогіки партнерства 

+ 

 

+ + 

2 Упровадження педагогічними 

працівниками методів навчання, заснованих на 

співпраці, активній участі дитини 

+ 

 

+ + 

3 Залучення батьків до участі у загальношкільних 

подіях, спортивних заходах, екскурсійних 

поїздках тощо 

+ 

 

+ + 
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4 Проведення відкритих  уроків для батьків, 

  презентації досягнень учнів як навчальних, так і 

творчих, тобто  проведення  відкритих  

позакласних  заходів. 

+ 

 

+ + 

5 Залучення до освітнього процесу 

представників ювенальної поліції,  

прикордонної  служби,  медичних  працівників.  

+ 

 

+ + 

 

Очікувані результати: 

1. Підвищення рівня освітнього процесу завдяки об’єднанню всіх 

учасників, упровадження досягнень передового педагогічного досвіду . 

2. Створення ефективного тандему «учителі-учні-батьки», 

об’єднаних спільною ідеєю та прагненнями розвивати школу як освітній 

простір для успішного, здорового, щасливого учня. 

3. Підтримка ініціативного, творчого вчителя. 

 

ПРОЄКТ 

«Розвиток матеріально-технічної бази» 
Мета: 

 Створення та розвиток сучасного безпечного освітнього простору 

 

Шляхи реалізації проєкту: 

 Поточний ремонт приміщень школи. 

 Облаштування   їдальні  в  приміщенні  школи. 

 Створення оптимальних умов для занять з фізичної культури. 

 Оновлення навчальних кабінетів сучасним обладнанням. 

 

 

Очікувані результати: 

1. Сучасний безпечний освітній простір для креативного зацікавленого учня. 

2. Комфортні умови навчання та відпочинку для всіх учасників 

освітнього процесу. 
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ПРОЄКТ 

«Нова українська школа» 

 реалізація оновленого змісту освіти відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», нового Держстандарту та Концепції 

НУШ; 

 чітке розуміння аспектів сучасної української школи, здатної підтримати 

учнів у їх прагненні ставати новаторами, використовувати набуті знання та 

креативний підхід щодо нових винаходів на користь суспільства; 

 створення сприятливого середовища для навчання, самовираження і 

самореалізації учнів та умов для різнобічного розвитку особистості: 

інтелектуального, соціального, морального і фізичного, індивідуалізації та 

диференціації навчання. 

 
№ 

з/п 

 

Шляхи реалізації проєкту 

Термін виконання, 

навчальний рік 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

1 Створення нового освітнього простору для 

4 класу з метою упровадження нового 

Державного стандарту початкової 

загальної освіти, освітнього середовища 

для різнобічного розвитку, виховання й 

соціалізації особистості, яка 

відповідатиме вимогам часу 

+   

2 Систематична робота з вчителями 

початкової школи щодо якісної підготовки 

до роботи в умовах НУШ. 

  +   +   + 

3 Систематична робота з вчителями 

середньої школи щодо якісної підготовки 

до роботи в умовах НУШ зі збереженням 

принципу наступності з початковою 

школою. 

  +   +   + 

4 Забезпечити реалізацію оновлених цілей і      

змісту      освіти  на основі 

компетентнісного підходу та 

особистісної орієнтації відповідно до 

Законів України «Про освіту», «Про 

  +  +   + 
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Лідер Творчість 

Мотивація 

загальну середню освіту», нового 

Держстандарту та Концепції НУШ. 

5. Формування основних компетентностей та 

навичок НУШ в процесі навчання і 

виховання. 

   +   +   + 

 

6. Створення умов для переходу до 

наступних етапів впровадження НУШ. 

  +   +   + 

 

 

Очікувані результати: 

1. Створення нового освітнього простору для 3-6-х класів для різнобічного 

розвитку, виховання й соціалізації особистості, який відповідатиме вимогам 

часу. 

2. Створення умов якісного переходу до другого етапу впровадження НУШ 

 
 

Сучасний вчитель «нової української школи» 

Пріоритетні напрями розвитку особистості педагога: 

 а

тестація педагогічних працівників; 

 с

сертифікація як зовнішнє оцінювання професійних компетентностей (на 

добровільних засадах та виключно за власною ініціативою); 

 с

самоосвіта; 

 п

підвищення кваліфікації; 

 с

створення умов для саморозвитку творчого та ініціативного педагога. 

Мета : 

 Моделювання траєкторії розвитку педагогів; 

 створення умов для розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

 підвищення якості методичної роботи із
 забезпеченням ефективних 
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методів навчання і виховання здобувачів освіти, управління освітнім 

процесом та професійним розвитком педагогів; 

 розвиток та впровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів; 

 забезпечення соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних 

працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу у 

суспільстві; 

 стимулювання вчителів до самоосвіти, активізації їх творчого потенціалу; 

 упровадження системи заходів щодо подолання професійного вигорання 

педагогів  

 сприяння оптимізації кадрового забезпечення школи 

 

 

 

 
№ 

з/п 

 

Шляхи реалізації проєкту 

Термін виконання, 

навчальний рік 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

1 Створити умови для підвищення 

професійної майстерності та рівня 

методичної підготовки педагогічних 

кадрів. 

+ + + 

2 Неперервне навчання педагогів.   +   +   + 

3 Проходження курсів  підвищення 

кваліфікації  при  ЧОІППО  імені  К.Д. 

Ушинського   

  +   +   + 

4 Рекомендувати педагогічним 
працівникам проходити  онлайн-курси на  
освітніх  платформах  Едера,  Прометеус 
 

  +  +   + 

5 Ефективна робота методичних об’єднань 
учителів. 

  +   +   + 

6 Забезпечувати умови для участі 
педагогів у конкурсах
 професійної 
майстерності. 

  +   +   + 

7. Здійснювати моніторинг:   +   +   + 
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 рівня методичного удосконалення 

педагогів; 

 використання інтернет-ресурсів та 

платформ; 

 якості методичної роботи з 

педагогічними працівниками; якості 

інноваційної та дослідно- 

експериментальної діяльності . 

8. Ефективна кадрова політика   +    +     + 

 

 

 

Очікувані результати : 

1. Підвищення рівня педагогічної компетентності працівників, 

самовдосконалення та самоосвіта. 

2. Запровадження нових моделей, форм та методів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

3. Використання інноваційних методик у педагогічній діяльності, створення 

сучасного іміджу педагога. 

4. Удосконалення методичної роботи, здатність педагогічних 

працівників до ініціативної, творчої, пошукової діяльності. 

5. Моральне і матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів. 

6. Підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження 

соціального статусу вчителя. 

                               

 

 

 

 

 

 


