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І. Вступ 

 Загальні положення 
       Людина здобуває освіту, щоб бути успішною, компетентною, 

конкурентноспроможною, щасливою. 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. Розвиток 

системи освіти в Україні визначається Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепцією нової 

української школи.  

       Стратегія розвитку Савинківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Корюківської міської 

ради Чернігівської області на 2021/2022 - 2023/2024 навчальні роки розроблена 

з метою визначення шляхів розвитку закладу освіти, підготовки молоді до 

життя в новітньому суспільстві. Заклад освіти 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. 

Освітній процес в закладі освіти організований так, щоб забезпечити 

формування в учнів ключових компетентностей, передбачених сучасними 

освітніми стандартами, необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності. Педагогічний колектив закладу освіти прагне створити умови 

для розвитку кожного учня, дати йому можливість для самовираження й 

самовизначення, забезпечити науково-теоретичну, практичну та 

загальнокультурну підготовку. Для цього необхідний постійний розвиток 

закладу освіти, поповнення його матеріально-технічних і навчальних ресурсів, 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також об'єднання та 

духовне зростання учнів, батьків і педагогів, що в сукупності створює 

сприятливий для дитини освітній соціально-культурний простір. 

2. Стратегічні напрямки розвитку закладу освіти 

      Стратегія розвитку закладу освіти у 2021-2024 роках (далі – Стратегія) 

орієнтована на підвищення якості освіти, оновлення її змісту і структури на 

основі кращих традицій, що склалися в закладі освіти, і сучасних педагогічних 

технологій, спрямованих на формування конкурентоспроможного учня; 

оптимізацію механізму управління закладом освіти, забезпечення єдності 

освітнього, виховного та педагогічного процесів. 

Мета роботи закладу освіти: розвивати та формувати в учнів ключові 

компетентності, необхідні для успішної життєдіяльності 

конкуретноспроможної і самодостатньої особистості. 

Основні завдання закладу освіти: 

 створення рівного доступу для здобуття учнями якісної освіти; 

 розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості учнів, 

потреби і вміння самовдосконалюватись; 

 надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб; 

 удосконалення інформаційного простору; 

 створення умов для свідомого вибору дитиною сфери професійної діяльності. 
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Принципи діяльності закладу освіти: 

- Якість: заклад освіти надає знання відповідно до державних стандартів 

освіти. 

- Успішність: заклад освіти прагне сформувати успішну, всебічно розвинену 

особистість. 

- Мотивація: заклад освіти формує в учнів прийоми самостійного набуття 

знань, пізнавальних інтересів, життєвих компетенцій, активної життєвої 

позиції. 

- Участь: всі учасники освітнього процесу отримують інформацію про освітній 

процес і мають можливість впливати на нього. 

- Лідерство: заклад освіти впроваджує нові форми і методи навчання цікаві для 

учнів. 

- Партнерство: всі учасники освітнього процесу працюють разом. 

- Інтернаціональність мислення: кожна дитина – особистість. 

Стратегічні напрямки розвитку закладу освіти. 

        Концепція 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 Концепції покладено наступні ідеї: 

гуманізація освіти, врахування традицій української педагогіки, соціалізація, 

нероздільність навчання і виховання, формування цілісної і розвиненої 

особистості, виховання життєтворчості. 

Основні напрямки розвитку закладу освіти: 

• Створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який 

відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям і потребам; 

розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних 

орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через включення 

кожного здобувача освіти в систему ранньої предметної орієнтації, 

професійного самовизначення, успішного навчання. 

• Створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля, комфортного та 

доступного освітнього середовища. 

• Розвиток інноваційної діяльності закладу освіти, підвищення якості освіти. 

• Інформатизація навчання, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-

ресурсного забезпечення. 

• Створення сучасної матеріально-технічної бази 

• Побудова ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації учнів. 

• Модернізація структури, змісту та організації діяльності закладу освіти на 

засадах компетентнісного підходу; 

• Оновлення, згідно з вимогами часу нормативної бази; 

• Створення та забезпечення можливостей для реалізації освітньої моделі; 

• Формування безпечного освітнього середовища, екологізації освіти; 

• Удосконалення інформаційного простору; 

• Підвищення соціального статусу педагога. 

Завдання Стратегії. 

• Визначити риси, що творять власне обличчя закладу освіти, і принципи, на 

яких має ґрунтуватися життєдіяльність всіх учасників освітнього процесу; 
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• Визначити та обґрунтувати пріоритети розвитку закладу освіти на наступні 

п’ять років; 

• Допомогти всім учасникам освітнього процесу осмислити стратегію розвитку 

закладу освіти та стимулювати їх активну участь у її реалізації; 

• Спроектувати процес реформування освітнього процесу згідно Концепції 

Нової української школи; 

• Розробити та впроваджувати в практику інноваційні технології навчання та 

виховання обдарованих учнів; 

• Створити науково-обгрунтовані умови ефективної взаємодії між усіма 

учасниками освітнього процесу – на основі психології толерантності, 

партнерства та ділового спілкування; 

• Розробити модель закладу, спрямовану на засвоєння духовних і матеріальних 

цінностей 

українського народу, формування в учнів почуття відповідальності та 

причетності до становлення демократичних реформ в освіті, важливості власної 

ролі в цьому процесі. 

Очікувані результати виконання Стратегії. 

• Досягнення, визначених законодавством, освітніх стандартів; 

• Підвищення професійної компетентності педагогічних та управлінських 

кадрів; 

• Зростання управлінських повноважень учителів, учнів, батьків; 

• Інтенсифікація інноваційної діяльності в закладі освіти; 

• Підвищення загальної педагогічної культури; 

• Розробка і апробація нових педагогічних ідей; 

• Психологічний супровід освітнього процесу; 

• Створення комфортних умов для обдарованої дитини; 

• Опанування нових інформаційних технологій; 

• Обмін досвідом і поширення його за допомогою мережі «Інтернет»; 

• Забезпечення наступно-перспективних зв’язків між різними рівнями освіти; 

• Забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх учнів з урахуванням їх 

здібностей і нахилів. 

      Стратегія розвитку закладу освіти зорієнтована на неперервний розвиток 

особистості, на формування життєвої компетентності вихованців, що є 

необхідною умовою інтеграції випускників у соціум. Ефективне 

функціонування закладу освіти забезпечується створенням відкритого 

виховного простору, педагогічним проектуванням, реформуванням освітнього 

процесу, залученням учнів до соціальної практики й забезпеченням соціально-

педагогічного супроводу. 
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ІІ. Паспорт Савинківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради 

Чернігівської області 

1. Загальна інформація  

 

Назва закладу 

освіти 

Савинківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Корюківської 

міської  ради Чернігівської області 

Рік заснування  1964  

Форма власності Комунальна  

Юридична 

адреса закладу 

освіти 

15360, Чернігівська область, Корюківський район, село Савинки, 

вул. Шкільна, буд. 4 

Електронна адреса: savunkyscholl@ukr.net 

Директор 

закладу освіти 

Вовк Тамара Миколаївна, освіта вища, за фахом  учитель російської 

мови та літератури, спеціаліст вищої  кваліфікаційної категорії. Стаж 

педагогічної роботи – 30 років. Заклад освіти очолює з 21 серпня 2018 

року. 

Контингент учнів У 2021/2022 навчальному році у 9-ти класах закладу освіти 

навчатиметься 66 учнів (у 1-4-х класах – 30, у 5-9-х класах – 25, у 

10-11-х класах – 11, з них 30 підвозяться з сіл Рейментарівка, Довга 

Гребля, Хотіївка. Учні 6, 7 класів навчатимуться індивідуально. 

Кількість місць 

за проектом 

280 здобувачів освіти  

Мова навчання Державна 

Прогнозована 

мережа класів на 

найближчі 3 роки 

Клас 2021/2022 

навчаль- 

ний рік 

2022/2023 

навчаль- 

ний рік 

2023/2024 

навчаль- 

ний рік 

 1 7 5 4 

2 7 7 5 

3 9 7 7 

4 7 9 7 

Усього 

у 1-4 

класах 

30 28 23 

5 7 7 9 

6 2 7 7 

7 4 2 7 

8 6 4 2 

9 6 6 4 

Усього 

у 5-9 

класах 

25 26 29 

10 5 6 6 

11 6 5 6 

Усього 

у 10-11 
11 11 12 
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класах 

Усього 

у 1-11 

класах 

66 65 64 

Контингент 

педагогічних 

працівників 

       Педагогічний колектив нараховує 21 педагогічний працівник; із 

них 18 мають  повну вищу освіту, 1  – незакінчену вищу, 1 – середню 

спеціальну.   

Організація 

харчування 

       Гарячим харчуванням у 2021/2022 навчальному році   буде 

забезпечено 47 здобувачів освіти: з них 6 – 10 років  -  15 учнів, 10 – 

14 років -  15 учнів, 14 – 18 років – 17 учнів, які харчуються 

безкоштовно, тому що мають посвідчення дитини, що  постраждала 

від Чорнобильської катастрофи,  11 учнів пільгових категорій – за 

рахунок міського бюджету, 1 учениця отримує компенсацію.  У 

закладі освіти створюється кожного навчального року постійно 

діюча група з вивчення стану організації безпечного харчування. 

Персонал проходить навчання з питань гігієнічних вимог до 

виробництва та обігу харчових продуктів. 

Наявність і 

робочий стан 

технологічного 

та холодильного 

обладнання 

Плита електрична для приготування їжі; 

бойлер; 

1 холодильник та 1 холодильна камера. 

 

Наявність 

приписів від 

Відділу 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

ветеринарної 

медицини 

Корюківського 

районного 

управління 

Держпродспожив

служби в 

Чернігівській  

області 

Відсутні 

Облаштування 

приміщень та 

території закладу 

освіти 

    Заклад освіти розташовано у типовому приміщенні загальною 

площею 2238 кв. м. Будівля двоповерхова, архітектурно доступна 

для осіб з особливими освітніми потребами (наявний пандус). 

Облаштований  внутрішній санвузоли. Наявні водогін, каналізація. 

До послуг учнів – 12 навчальних класів, музей, ігровий майданчик, 

спортивний майданчик, майстерня, спортивна зала, бібліотека, 

їдальня; 6 ноутбуків, 5 комп’ютерів, 4 відеопроектори. 

    Приміщення та територія закладу відповідають санітарно-
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гігієнічним нормам. 

    Перед початком кожного навчального року в закладі освіти 

проводиться поточний ремонт.  

Інформаційне 

забезпечення 

     Мережа Інтернет доступна в 1 навчальному кабінеті. 

Попередження та 

протидія булінгу 

(цькуванню) 

На виконання наказу МОН України від 28 грудня 2019 року 

№1664 «Деякі питання регулювання на випадки булінгу (цькування) 

та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» 

створена постійно діюча комісія з розгляду випадків булінгу 

(цькування) у Савинківській ЗОШ І-ІІІ ступенів (наказ від 01 

вересня 2020 року №77), «Про затвердження Плану заходів щодо 

протидії булінгу (цькування) у закладі освіти на 2020/2021 

навчальний рік. 

Дотримання 

правил ОП та 

БЖД 

    Протягом 2020 – 2021 навчального року приділялася належна 

увага питанню охорони праці, безпеки життєдіяльності та 

запобіганню дитячого травматизму.  

    З учнями  на початку навчального року був проведений вступний 

інструктаж, перед канікулами  -  цільові інструктажі, які зафіксувані 

в журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності. На 

уроках хімії, фізики, трудового навчання, біології, фізкультури 

проводилися цільові інструктажі, про що свідчать записи в 

журналах. Класними керівниками проводилися бесіди з учнями та їх 

батьками. Своєчасно проводилися інструктажі з дітьми перед 

виходом учнів за межі території закладу освіти: екскурсії, змагання, 

олімпіади. Питання запобігання дитячого травматизму розглядалося 

на нарадах при директорові, на батьківських зборах. Протягом 

навчального року в закладі освіти зафіксованих випадків 

травмування дітей не було. 

 У Савинківській ЗОШ І – ІІІ ступенів створені належні умови 

з охорони праці працівників. Розроблені та затверджені наказом 

Інструкції з охорони праці для працівників та для виконання різних 

робіт, з ними ознайомлені всі працівники закладу. Затверджені 

графіки роботи, посадові інструкції. На початку навчального року 

проводяться вступні інструктажі, протягом року – цільові, повторні, 

первинні. Профілактична робота із забезпечення безпечних умов 

життєдіяльності учасників освітнього процесу систематизована. 

Працівники закладу освіти забезпечені спецодягом не у повній мірі. 

Упровадження 

НУШ 

Власноруч педагогами оновлено дизайн освітнього простору 

для учнів 1, 2, 3, 4 класів, створено освітнє середовище: 

облаштовано мобільні робочі місця, створено осередки (спільноти, 

гри, творчості, змінно-тематичний, вчителя, матеріалів навчання, 

дослідницький,  куточок усамітнення), придбані ноутбуки, 

принтери, ламінатори, проектор. 

 У 2021 році замовлено меблі, комп’ютерне обладнання.  

Заклад працює за Педагоги закладу формують і розвивають у всіх суб'єктів 
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напрямком 

«Історія мого 

села в історії 

моєї держави» 

освітнього процесу інтерес до історико-краєзнавчих матеріалів, 

проводять роботу про згортанню нових експозицій в музеї, 

наповнюючи його новими експонатами. Здобувачі освіти   

залучаються до участі у Всеукраїнській краєзнавчій експедиції 

учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна». Проводяться 

години спілкування, бесіди, родинні свята, екскурсії до музею, такі 

як: козацький квест«Сила, мужність та відвага» (кл. кер. Васюк 

В.А.), квест-гра «Українська – це модно! Українська – це круто! 

Єдиній і рідній мові – бути!» (кл. кер. Машталір І.В.), «Голод 33-го 

– біль душі і пам’ять серця», «Миколая зустрічаймо в цей святий 

величний час» (кл. кер. Ковальчук К.М.), «Захист Вітчизни – 

обов’язок кожного» (кл. кер. Васюк В.А.), «Вона - наш витвір, наша 

мрія, соборна, вільна Україна» (пед.-орг. Павловська С.Г.), «Крути: 

трагедія та подвиг» (Куценко О.С.), «Небесна Сотня янголів» (кл. 

кер.Ховдій В.О.), «СНІД: подумай про майбутнє – обери життя» (кл. 

кер. Литвиненко А.Л.), «Пречудесно, пречудово розцвітай же, рідне 

слово!» (кл. кер. Машталір І.В.), «Стежки рідного села» (ЗДНВР) та 

інші 

Виконання ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

щодо прозорості 

та інформаційної  

відкритості 

закладу освіти 

На сайті закладу (schollsav.at.ua) висвітлюється вся необхідна 

інформація, передбачена ст. 30 Закону України «Про освіту». 

 

 

 

2. Кадрове забезпечення 

 

      Штатний розпис закладу освіти на 2021 рік установлювався на підставі 

Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів. 

      Кадрове забезпечення здійснюється в повній відповідності з навчальними 

планами закладу освіти. 

      У 2020/2021 навчальному році Савинківська ЗОШ І – ІІІ ступенів  не була 

забезпечена повністю педагогічними кадрами  

 

Вакансії 1  ставка вчитель інформатики, 

математики; 

0,25 ставки соціального педагога 

Чисельність учителів  21 
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З них: 

учителів початкових класів  

учителів математики  

учителів української мови та 

літератури  

учителів біології, георгафії 

учителів хімії  

учителів фізики  

учителів історії  

учителів фізичної культури  

учителів зарубіжної літератури  

учителів німецької мови  

учителів трудового навчання  

учителів музичного мистецтва  

 

 

3 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

З них:    

вищої кваліфікаційної категорії 3 

першої кваліфікаційної категорії 8 

другої кваліфікаційної категорії 5 

Спеціалістів 3 

молодших спеціалістів 0 

старших учителів 0 

учителів-методистів 0 

Середній вік (років) педагогічних 

працівників 

44 

Середній стаж роботи (років) 19 

Обслуговуючого персоналу: 

за штатним розписом 

фактично зайнятих посад 

 

5 одиниць 

5 одиниць 

Підвищення кваліфікації у 2020/2021 

навчальному році на базі 

Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти  

імені К.Д. Ушинського 

20 педпрацівників пройшли онлайн 

курси  

Навчальні предмети, що викладають 

нефахівці 

образотворче мистецтво 

 

 

 Атестація педагогічних працівників здійснювалася планово. 

У 2020/2021 навчальному році атестацію пройшли педагогічні 

працівники, а саме: вчитель біології та хімії Васюк Валентина Андріївна,  

вчитель біології та географії Кулага Оксана Вікторівна, вчитель німецької мови 

Литвиненко Алла Леонідівна. 
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                                        3. Методична робота в закладі освіти  

 

 У 2020/2021 навчальному році робота педагогічних працівників закладу 

освіти була спрямована на реалізацію поставленої мети у справі виховання й 

навчання підростаючого покоління.  

Відповідно до загальної проблеми «Розвиток ключових компетентностей 

учнів, підвищення рівня їх соціалізації та адаптації до життя в громадянському 

суспільстві шляхом удосконалення навчально-виховного процесу на 

інноваційній основі» визначено науково-методичні проблеми, над якими 

працюють педагоги закладу освіти. На початку 2020/2021 навчального року з 

метою вдосконалення методичної роботи, підвищення рівня професійної 

майстерності педагогічних кадрів, вивчення і творчого впровадження 

перспективного досвіду та на підставі  аналізу методичної роботи в закладі 

освіти за попередній навчальний рік був виданий наказ «Про організацію та 

структуру  методичної роботи». Методична робота у Савинківській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів проводиться згідно з річним планом роботи закладу (розділ «Науково-

теоретична, методична робота з педкадрами»), наказом від від 01 вересня 2020 

року № 78 «Про організацію та структуру методичної роботи в школі у 

2019/2020 навчальному році», на основі діючих нормативних документів. 

У структуру методичної роботи з педагогічними кадрами входять: 

- психолого-педагогічний семінар; 

- індивідуальні та групові консультації; 

- тижні педагогічної майстерності; 

- предметні та тематичні тижні; 

- показові  навчальні заняття (у тому числі індивідуальні) та виховні заходи; 

- вивчення  та впровадження перспективного педагогічного досвіду, 

інноваційних технологій; 

- робота у творчих  об’єднаннях вчителів закладу освіти (учителів початкових 

класів, суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного, художньо-

естетичного, класних керівників); 

- творчі звіти; 

- взаємовідвідування навчальних занять, виховних заходів; 

- інструктивно-методичні наради; 

- атестація педагогічних працівників; 

- підвищення кваліфікації; 

- самоосвіта тощо. 

 Належним чином проходила робота творчих груп педагогів закладу 

освіти (учителів початкових класів (керівник Козел О.В.), учителів суспільно-

гуманітарного циклу (керівник Милейко А.П.), учителів природничо-

математичного циклу (керівник Ховдій В.О.), класних керівників (керівник 

Машталір І.В.). 

 У 2020/2021 навчальному році були проведені предметні тижні (фізичної 

культури - вересень,  хімії,  мистецтва та образотворчого мистецтва – жовтень, 

зарубіжної літератури – листопад, правознавства – грудень, музичного 
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мистецтва – січень,  німецької мови – лютий, української мови та літератури, 

біології – березень, основ здоров’я, географії  – квітень (у дистанційній формі).  

 З метою обміну досвідом налагоджено взаємовідвідування навчальних 

занять (28), виховних заходів (15). Відгуки фіксувались у журналі 

взаємовідвідувань.  

 Впродовж 2020/2021 навчального року педагогічні працівники 

опублікували власні  методичні матеріали (розробки навчальних занять, 

тренінги, дослідження, виховні заходи) в Інтернет-виданнях: освітньому 

проєкті "На Урок" http://naurok. com.ua – 16 публікацій, vseosvita/ua – 2. 

Найбільше публікацій у  Ховдій В.О. 

 

3. Освітня діяльність 

 

Освітній процес у закладі освіти здійснювався відповідно до освітньої 

програми закладу освіти на 2020/2021 рік, схваленої педагогічною радою 

(протокол № 1 від 28 серпня 2020 року). Першочергово робота скеровувалася 

на виконання навчальних планів і програм, підвищення якості знань здобувачів 

освіти.  

        На початок 2020/2021 навчального року у школі було 65 учнів, на кінець 

навчального року кількість учнів збільшилася на 2 чоловіки і становить 67. 

Усього в школі 9 класів денної форми навчання: 4 – початкової школи,  3 – 

основної школи та 2 - старшої. 

 За навчальний рік атестовано 51 учень 4-11-х класів. 

 З 8  учнів 4-го  класу 1 учень  (12%) має  високий рівень навчальних 

досягнень,  учнів  (88%) – середній рівень  навчальних досягнень. 

На ІІ ступені навчання ( 5-9 класи) – 24 учні.  

          Результати успішності учнів за такі: високий рівень – 1учень (4%), 

достатній рівень – 6 учнів (25%); середній рівень – 17 учнів (71%), початковий 

рівень – 0 учнів. 

           З 12 учнів 10-11 класів достатній рівень знань мають 4 учні, (33%), 

середній – 8 учнів (67%). 

     Успішність по школі за 2020/2021 навчальний рік  становить 100%.  

Порівняно з попереднім навчальним роком якість освітніх досягнень 

учнів знизилась  на 4,2 %.  

Відповідно до наказу МОН від 03 березня 2021 року №273 «Про 

звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які 

завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 

2020/2021 навчальному році», учнів 4-х та 9-х класів у 2020-2021 навчальному 

році звільнено від державної підсумкової атестації. 

 Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.04.2021    

№ 1/9-218 «Про організоване завершення 2020/2021 навчального року та 

реалізацію Закону України «Про внесення змін до Розділу ІІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих  актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 
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соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020/2021 

навчального року)», листа Управління освіти і науки Чернігівської 

облдержадміністрації від 07.05.2021 № 05-09/1622 «Про організоване 

завершення 2020/2021 навчального року», були проведені підсумкові 

контрольні роботи з математики, алгебри, геометрії, біології, хімії, географії, 

української мови та літератури, німецької  мови. 

Під час організації освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання в умовах карантину підсумкове оцінювання 

(тематичне) здійснювалося віддалено, із використанням цифрових технологій 

для всіх здобувачів освіти. Підсумкова оцінка за семестр виставлялася кожним 

вчителем з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, 

оцінювання різних видів діяльності, отриманих учнями під час дистанційного 

навчання та до його початку. Для забезпечення рівних умов проходження 

оцінювання був запроваджений гнучкий графік проведення підсумкових 

контрольних робіт учнями за ІІ семестр.  Графік проведення всіх видів 

оцінювання із зазначенням форми та виду оцінювання з кожного навчального 

предмета, необхідних для цього ресурсів, дати та часу розміщення завдань, 

кінцевого терміну та спосіб їх подання. Тематичні та семестрові підсумкові 

роботи, були  проведені в очній формі, відповідно до календарного планування. 

Річне оцінювання виставлено вчителями з урахуванням результатів оцінювання 

за перший та другий семестри навчального року. 

Матеріали сайту закладу освіти регулярно поповнюються та 

оновлюються відповідно до вимог ст. 30 Розділу ІІІ Закону України «Про 

освіту». Ведеться робота щодо створення сайтів та блогів учителів. 

Інформаційно-методичне забезпечення відбувається за допомогою інтернет-

ресурсів, фахових видань, передплачених за кошти педпрацівників. У період 

карантину навчання здійснювалось через сайт «Дистанційне навчання», де 

кожен учитель розміщував матеріали, необхідні для реалізації освітнього 

процесу. Для забезпечення якісного зворотного зв’язку із батьками та учнями у 

Фесбуці та Вайбері діяли групи за класами (від 5-го по 11-й). 

 

4. Управлінська діяльність 

 

У 2020/2021 навчальному році здійснений внутрішній моніторинг якості 

викладання предметів освітньої галузі «Природознавство» (предмет «Біологія») 

у  І семестрі, освітньої галузі «Природознавство» (предмет «Хімія»), освітньої 

галузі «Мови та літератури» (предмет «Німецька мова») у ІІ семестрі, та питань 

виховної роботи (І семестр - "Ціннісне ставлення до праці", ІІ семестр - 

"Ціннісне ставлення до себе"). Рівень реалізації освітніх галузей та напрямів 

виховної роботи визнано належним. Окрім того, були видані довідки (4) за 

наслідками перевірки різних напрямків діяльності закладу освіти, накази з 

основної діяльності (контрольно-аналітичні – 14, організаційні – 101), з 

кадрових питань тривалого та тимчасового зберігання (56). Особлива увага 

приділялася внутрішньому моніторингу питань забезпечення якості освіти, 
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створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу, стану 

організації якісного харчування, роботи з батьками, профілактичної роботи 

тощо. 

5. Громадське самоврядування в закладі освіти 

 

 Відповідно до ст. 28-30 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» у закладі освіти діють органи батьківського самоврядування, 

учнівського самоврядування та органи самоврядування працівників закладу 

освіти. 

 Батьківське самоврядування діє у формі батьківського комітету з метою 

захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, 

громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених Законом 

України «Про повну загальну середню освіту» та статутом закладу освіти. Свої 

рішення члени батьківського комітету протоколами не оформлювали.  

  Педагогічний колектив та директор закладу освіти тісно співпрацюють з 

органом батьківського самоврядування. Протягом 2020/2021 навчального року 

були проведені загальношкільні батьківські збори (2 засідання), класні 

батьківські збори (по 4 засідання), працював батьківський лекторій. За потреби 

батьки приходили на індивідуальні бесіди. Зверенень протягом 2020/2021 

навчального року не надходило.  

 Вищим органом громадського самоврядування працівників Савинківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів є загальні збори трудового колективу. Протягом 2020/2021 

навчального року було проведено 3 засідання.  

 

6. Фінансово-господарська діяльність 

 

 Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється 

відповідно до ст. 79 Закону України «Про освіту». Джерелами фінансування 

закладу освіти у 2020/2021 навчальному році були державний бюджет, 

місцевий бюджет. 

Заклад освіти тісно співпрацює з старостинськими округами 

Савинківським, Рейментарівським, Хотіївським, агрофірмою «Урожай».  

 

7. Зміцнення матеріально-технічної бази 

 

 Зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти у 2020/2021 

навчальному році здійснювалося за рахунок державного бюджету.  

   Для впровадження НУШ у 2020/2021 навчальному році придбано 

дидактичні матеріали, меблі, комп’ютерне обладнання  за кошти державного  

бюджету. Шляхом залучення бюджетних коштів було придбано будівельні 

матеріали для здійснення косметичного ремонту у примішенні закладу освіти. 
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ІІІ. Нормативно-правове забезпечення 

 

Стратегія розвитку Савинківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Корюківської міської ради Чернігівської області (далі- заклад освіти) 

спрямована на реалізацію Державного стандарту початкової освіти та 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. В основу 

Стратегії розвитку закладу освіти покладено принцип: школа – це заклад освіти 

та  психолого-педагогічний консультативний комплекс. Потреба у 

впровадженні означеної концепції обумовлена, насамперед, необхідністю 

приведення освітнього процесу у відповідність до тієї системи ціннісних 

орієнтацій та соціальних нормативів, які визначають поступ людської 

цивілізації ХХІ століття. Зокрема, йдеться про значне посилення особистісного 

начала у всіх сферах суспільного життя. Сучасне життя ставить особистість в 

умови, коли треба вирішувати те чи інше завдання швидко і з високою якістю. 

Якою має бути особистість? Щонайперше – соціально-компетентною, а це 

означає активно впливати на навколишній світ, бути спроможною якнайкраще 

використати власні ресурси – фізичні, інтелектуальні, духовні, тобто свій 

природний позитивний потенціал. 

Стратегія розвитку закладу освіти розроблена на основі: 

Конституції України; 

Закону України «Про освіту»; 

Закону України «Про дошкільну освіту»; 

Закону України  «Про повну загальну середню освіту»;  

Закону України «Про охорону праці»; 

Закону України «Про охорону дитинства»; 

Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню) від 18 грудня 2018 року №2657-VІІ; 

Концепції «Нової української школи»; 

Державного стандарту початкової освіти; 

Державного стандарту базової загальної середньої освіти; 

Базового компоненту дошкільної освіти; 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді зі змінами, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2019 

року № 1038 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 16 червня 2015 року № 641»; 

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 

року №367;  

Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369 ; 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року №930, зі 

змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 

серпня 2013 року № 1135; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/
https://drive.google.com/open?id=1dSd7_OCJ9VEt-8_YXyY4YgpgChnMwmey
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10
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Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 

серпня 2019 року №300 (зі змінами від 27 грудня 2019 року, Постанова №1133); 

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (Наказ 

МОН України від 22 вересня 2011 року № 1099); 

Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та 

похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»; 

Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, 

затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 

року №8 (у новій редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 

липня 2019 року №955); 

інших нормативних документів у галузі освіти. 

Педагогічним колективом школи передбачається створити цілісну 

систему науково-методичного забезпечення школи, чітко визначити її 

структуру, основні вимоги до науково-методичних та нормативно-

регламентуючих матеріалів. 

Стратегічний план зорієнтований на підвищення якості освіти, 

оптимізацію механізму керування школою, формування 

конкурентноспроможного випускника школи. 

Мета: створення освітнього середовища, що дозволить забезпечити 

розвиток та виховання учня, здатного впливати на свою особистісну освітню 

траєкторію. 

Задачі стратегічного плану:  

   1) створити ефективну, постійнодіючу систему безперервної освіти 

педагогів; 

2) забезпечити індивідуальну освітню траєкторію кожного учня (згідно 

ст. 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту); 

3) створити (за необхідності) умови для надання освітніх послуг особам з 

особливими освітніми потребами (інклюзивне навчання, педагогічний 

патронаж); 

4) створити сучасне освітнє середовище, запровадити систему STEM – 

навчання; 

5) розробити систему активного включення сім’ї в процес 

самовизначення, самореалізації учнів; 

6) створити належний медіапростір для учасників освітнього процесу. 

Термін для реалізації Стратегії розвитку закладу освіти: 2021/2022 – 

2023/2024 навчальні роки. 

Очікувані результати:  

підвищення якості освіти, розширення сфери додаткової освіти;. 

зростання творчої активності педагогів, поширення інноваційних   

педагогічних технологій на весь колектив; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0923-00
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0923-00
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16
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здійснення проєктної та дослідницької діяльності, засвоєння науково-

технічних знань, розвиток навичок критичного мислення через використання 

системи STEM – навчання; 

підвищення якості знань учнів; 

створення медіаконтенту необхідного для ілюстрування навчального 

матеріалу, що зробить навчання цікавим, а ґаджети стануть помічниками в  

навчанні; 

створення передумов для розуміння інклюзії як цінності демократичного   

суспільства; 

підвищення престижу закладу освіти, рівня взаємодії школи із соціумом. 
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                          ІV. Професійний розвиток та педагогічна діяльність 

1. Робота над науково-методичною проблемою 

 

      Науково-методична проблема закладу освіти на 2021/2022 - 2023/2024 

навчальні роки -  «Розвиток ключових компетентностей учнів, підвищення 

рівня їх соціалізації та адаптації до життя в громадянському суспільстві 

шляхом удосконалення навчально-виховного процесу на інноваційній 

основі»  та виховної проблеми: «Формування патріота і громадянина, 

національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, 

здатної до адаптації в суспільстві». 

Мета: пошук раціональних шляхів упровадження інноваційних освітніх 

технологій та їх модернізація для формування і розвитку конкурентно-

спроможної особистості. 

Завдання: 

розробити модель конкурентноспроможної особистості; 

здійснити психолого-педагогічну діагностику пріоритетних для учнів 

напрямків формування та розвитку конкурентноспроможної особистості; 

удосконалити освітній процес відповідно до вимог внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти ; 

цілеспрямовано організовувати  освітню діяльності учнів; 

організовувати психолого-педагогічну підтримку становлення та розвитку 

кожного здобувача освіти; 

розвивати інформаційну компетентність всіх учасників освітнього процесу; 

застосовувати програмні педагогічні засоби навчання, інноваційні та 

інформаційні технології в освітньому процесі; 

створити умови для дослідницької та пошукової роботи; 

доцільно використовувати варіативну складову навчального плану; 

визначити шляхи підвищення якості освітніх послуг; 

створити базу методичних рекомендацій, матеріалів, конспектів навчальних 

занять, курсів, факультативів, класних годин, батьківських зборів тощо, 

спрямованих на формування та розвиток конкурентноспроможної особистості. 

 

2. Етапи роботи 

 
Період Назва етапу Мета 

І етап (2021-2022 

навчальний рік) 

Організаційно-

теоретичний та діагностико-

прогностичний етап 

Вироблення єдиної 

системно-комплексної 

роботи над проблемою, 

ознайомлення 

педагогічного колективу з 

теорією з даного питання, 

діагностування наявних 

проблем, прогнозування 

результатів та визначення 

напрямів роботи. 
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ІІ етап (2022-2023, 

  навчальний рік) 

Практичне дослідження 

проблеми 

Продовження 

впровадження 

інноваційних освітній 

технологій, 

удосконалення освітнього 

процесу. Забезпечення 

комплексного підходу 

вирішення завдань освіти 

за Державними 

стандартами. 

ІІІ етап (2023-2024 

навчальний рік) 

Результативно-

узагальнюючий етап 

Визначення ефективності 

пропонованої проблеми 

як запоруки формування 

конкурентноспроможної 

особистості. Вибір, аналіз, 

експериментальна 

перевірка нових форм і 

методів роботи з 

педагогічними кадрами, 

що приводить до 

осмислення кожним 

учителем власного рівня 

професійної 

компетентності, 

виявлення його творчого 

потенціалу. 

 

Мета методичної роботи –  підтримувати діловий тонус педагогів, 

допомагати в подолані труднощів, сприяти розвитку творчого потенціалу 

педагогічних працівників. 

Методична робота в закладі освіти  спланована згідно з нормативно-

правовими  документами, з урахуванням  змін та новацій у галузі освіти. 

Система науково-методичної роботи спрямована на реалізацію таких 

напрямків: 

здійснення методичної роботи як умови фахового впровадження сучасних 

освітніх стандартів; 

формування професійно-педагогічної культури вчителів; 

формування в педагогів позитивної мотивації до підвищення власної 

фахової майстерності та інноваційної діяльності; 

продукування нових ідей і педагогічних технологій; 

забезпечення психологічного супроводу педагогів; 

розвиток творчості та професійної майстерності педагогів; 

формування самоосвітніх компетентностей;   

забезпечення методичного супроводу роботи з обдарованими дітьми; 

забезпечення інструментарію для здійснення діагностичних та 

моніторингових досліджень. 
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З метою створення сприятливих умов для ефективної науково-методичної 

роботи, творчих пошуків педагогів у закладі освіти запроваджуватимуться 

різноманітні форми методичної роботи: 

індивідуальні (наставництво, консультування, самоосвіта);  

групові (творчі об’єднання вчителів початкових класів, суспільно-

гуманітарного, природничо-математичного, художньо-естетичного циклів);  

масові (педради, семінари, педагогічні читання, інструктивно-методичні 

наради, засідання тощо).  

    Методична робота здійснюватиметься за напрямками: 

- внутрішній моніторинг потреб вчителів у методичних і психологічних 

консультаціях; 

- робота з молодими спеціалістами (наставництво); 

- робота методичних угрупувань (предметних, динамічних груп); 

- здійснення моніторингових досліджень з питань професійного розвитку, 

самоосвіта педагогічних працівників; 

- атестація педагогічних працівників; 

- реалізація інноваційних проєктів; 

- участь педагогів у професійних конкурсах, проєктах. 

Інформаційно-аналітична та консультативно методична функція 

методичної роботи полягає у проведенні діагностичних контрольних робіт і 

тестування з різних навчальних предметів; підборі діагностичних тестів і 

контрольних робіт на основі тематичного планування; проведенні 

педагогічного моніторингу з використанням різноманітних форм і 

методів; визначення основних напрямків індивідуального супроводу вчителів 

на основі аналізу результатів педагогічного аудиту; проведенні індивідуальної 

роботи з педагогічними працівниками різної кваліфікації; розробці разом з 

вчителями тематичного і поурочно планування; організаціі позакласної роботи 

з предметів, участі у педагогічних проєктах, проведення олімпіад тощо. 

 З метою забезпечення безперервного підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників передбачається систематизація роботи з підвищення 

кваліфікації; впровадження в практику роботи досягнень сучасної педагогічної 

науки, організація тематичних занять, практикумів, лекцій; участь педагогічних 

працівників у фахових конкурсах; стимулювання педагогічних досягнень 

вчителів; активне здійснення зв'язків з Чернігівським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського; презентація 

власних здобутків на освітніх Інтернет-платформах. 

З метою забезпечення права педагогічних працівників на атестацію та 

сертифікацію передбачено наступні заходи: 

- організаційно-методична допомога вчителям, які проходять 

атестацію/сертифікацію; 

- складання індивідуальних планів підготовки до атестації з кожним 

педагогічним працівником;  

- діагностика і експертиза діяльності педагогічних працівників, що атестуються; 

здійснення самоосвіти педагогічними працівниками за напрямками: 
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а)розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, 

фахових методик, технологій); 

б)формування у здобувачів освіти спільних освітніх ключових 

компетентностей, вмінь, визначених ст.12 Закону України «Про освіту»; 

в)врахування психолого-фізіологічних особливостей здобувачів освіти певного 

віку, основ андрагогіки; 

г)створення безпечного та інклюзивного середовища, особливості (специфіка) 

інклюзивного навчання; 

д)використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в 

освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та 

кібернетичну безпеку; 

е)мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична 

компетентність; 

- розвиток управлінської компетентності (для директора закладу освіти). 

 

2.  План чергової атестації педагогічних працівників 

№ 

п/п 

Прізвище, ім′я, по батькові Рік 

1 Кулага Оксана Вікторівна 2020 – 2021 

2 Васюк Валентина Андріївна 2020 – 2021 

3 Литвиненко Алла Леонідівна 2020 – 2021 

4 Милейко Алла Петрівна 2021 – 2022 

5 Науменко Світлана Іванівна 2021 – 2022 

6 Машталір Ірина Володимирівна 2021 – 2022 

7 Савченко Ганна Вікторівна 2021 – 2022 

8 Куценко Олександр Сергійович 2021 – 2022  

9 Васюк Віктор Анатолійович  2022 – 2023 

10 Скороход Микола Миколайович 2022 – 2023 

11 Корінь Надія Василівна 2022 – 2023 

12 Батюк Анатолій Петрович 2022 – 2023 

13 Моторна Світлана Петрівна 2022 – 2023 

14 Козел Ольга Володимирівна 2023 – 2024 

15 Ховдій Вікторія Олексіївна 2023 – 2024 

16 Ковальчук Катерина Михайлівна 2023 – 2024 

17 Вовк Тамара Миколаївна 2024 – 2025 

18 Павловська Світлана Григорівна 2024 – 2025 

19 Зайченко Галина Василівна 2024 – 2025 

20 Гусейнова-Зайченко Анастасія Василівна 2024 – 2025 
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3.   Підвищення кваліфікації педагогічними          працівниками 

Савинківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

Згідно з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 року №300 (зі змінами від 27 грудня 2019 року, 

Постанова №1133) педагогічні працівники закладу освіти здійснюватимуть 

підвищення кваліфікації протягом 2021/2022- 2023/2024 навчальних років за 

такими напрямками: 

розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, 

фахових методик, технологій); 

формування у здобувачів освіти спільних освітніх ключових компетентностей, 

вмінь, визначених ст. 12 Закону України «Про освіту»; 

прихолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи 

андрагогіки; 

створення безпечного та інклюзивного середовища, особливості (специфіка) 

інклюзивного навчання; 

використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в 

освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та 

кібернетичну безпеку; 

мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична 

компетентність; 

розвиток управлінської компетентності. 

 План підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладу 

освіти складається щорічно із визначенням теми програми курсу; виду 

(навчання за програмою підвищення кваліфікації, стажування, участь у 

семінарах-практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо), форми 

(очна (денна), очно-дистанційна. 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Очна/дистанційна фома 

підвищення 

кваліфікації на базі 

ЧОІППО 

імені  

К.Д. Ушинського 

2021-2024 

 Підвищення 

кваліфікації у інших 

суб’єктів надання 

освітніх послуг 

2021-2024 роки 

Прогнозована 

 кількість годин 

1. Вовк Тамара Миколаївна + + 30 

2. Васюк Валентина Андріївна + + 30 

3. Милейко Алла Петрівна + + 30 

4. Ховдій Вікторія Олексіївна + + 30 

5. Литвиненко Алла 

Леонідівна 
+ + 30 

6. Машталір Ірина 

Володимирівна 
+ + 30 

7. Батюк Анатолій Петрович + + 30 
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8. Ковальчук Катерина 

Михайлівна 
+ + 30 

9. Козел Ольга Володимирівна + + 30 

10. Зайченко Галина Василівна + + 30 

11. Кулага Оксана Вікторівна + + 30 

12. Васюк Віктор Анатолійович + + 30 

13. Скороход Микола 

Миколайович 
+ + 30 

14. Моторна Світлана Петрівна + + 30 

15. Науменко Світлана Іванівна + + 30 

16. Корінь Надія Василівна + + 30 

17. Павловська Світлана 

Григорівна 
+ + 30 

18. Гусейнова-Зайченко 

Анастасія Василівна 
+ + 30 

19. Куценко Олександр 

Сергійович 
+ + 30 

20. Макаренко Ганна 

Вікторівна 
+ + 30 

21. Качур Алла Леонідівна + + 30 

 
Примітка: Підвищення кваліфікацій педагогічних працівників здійснюється 

відповідно до ст. 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту. 

Сертифікація педагогічних працівників відбувається на добровільних засадах 

відповідно до ст.51 Закону України «Про освіту». 

 

  4. Професійна майстерність педагогічних працівників 

 

Шляхи реалізації  Термін реалізації 

 

2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Створити: 

інформаційний банк з 

теорії та практики методик 

викладання навчальних 

предметів; 

інформаційний банк 

інноваційних освітніх 

технологій; 

+   

Продовжити діяльність 

школи молодого педагога. 

+ + + 

Проводити: 

тренінгові заняття та 

семінари- практикуми для 

педагогів, що працюють з 

обдарованими дітьми;      

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 
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навчальні семінари, круглі столи, 

майстер-класи, тижні 

педагогічної майстерності, 

презентації творчих 

напрацювань, педради-дискусії; 

внутрішній моніторинг 

якості знань учнів;  рівня 

методичного удосконалення; 

умов безпечного середовища; 

використання Інтернет-ресурсів 

в освітній діяльності. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Забезпечити: 

умови для формування 

професійних компетентностей 

педагога; 

комп’ютерною технікою 

навчальні кабінети; 

реалізацію нових підходів 

щодо форм та методів 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

закладу; 

висвітлення здобутків 

педагогів у роботі з 

обдарованими дітьми на 

сторінках фахових видань. 

+ + + 

Визначати педагогічних 

працівників закладу освіти для 

відзначення з нагоди державних, 

професійних свят, ювілейних дат 

та за наслідками навчальних 

років, атестації. 

+ +  

 

     Очікувані  результати: 

підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення 

знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої 

самоосвітньої роботи; 

ріст педагогічної майстерності педагогічних працівників; 

підвищення методичної культури 
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Директор 

5. Співпраця з органами громадського самоврядування закладу освіти, 

органами місцевого самоврядування 

 

 

 
             Органи  

        учнівського  

      самоврядування  

            «НЕОН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

УСПІШНИЙ ЗАКЛАД 

ОСВІТИ 

Його діяльність 

(щорічно): 

допомога у проведенні 

благогідйних акцій, 

аукціонів; 

співпраця з органами 

місцевого 

самоврядування. 

 

Орган 

самоврядування 

працівників закладу 

освіти: 

 педагогічна рада, 

загальні збори  

трудового 

колективу 

Його діяльність: 

2021/2022 н.р.-  

проведення екологічної 

акції «Ми люди – доки 

жива природа». 

 

2021/2022 н.р. -  

проведення 

природоохоронної акції 

«Домівки для птахів». 

 

2022/2023 н.р.-  

участь у проекті «Рука 

доброти» (допомога 

людям похилого віку). 

 

2023/2024 н.р.- 

участь у проекті 

«Зробимо рідне село 

чистим». 

 

 

 

Органи 

батьківського 

самоврядування: 

 батьківський 

комітет 

Його діяльність: 

2021/2022 н.р.- 
оснащення ресурсної кімнати 

відповідним корекційно-

розвивальним обладнанням; 

2021/2022 н.р.- 
наповнення музею новими 

краєзнавчими матеріалами 

 

 

2022/2023 н.р.- 
модернізація осередку БЖД 

та ОП. 

 

2023/2024 н.р.-  

модернізація інформаційного 

простору. 
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V. Управлінська діяльність 

1.  Внутрішній моніторинг  якості формування ключових компетентностей 

за освітніми галузями 

Циклограма контрольно-аналітичної діяльності 
Умовні позначки: К /П – комплексна перевірка;   2 – тематичний контроль 

Предмети 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Українська мова та 

література 

К /П 2 2 

Зарубіжна література 2  2 

Математика, алгебра, 

геометрія 

2 2 К/П 

Хімія  2  

Біологія  2  

Фізика, астрономія 2  К/П 

Історія України К/П  2 

Всесвітня історія К/П 2  

Географія 2  2 

Правознавство  2  

Німецька мова  2  

Захист Вітчизни 2  2 

Фізична культура  К/П  

Інформатика   К/П 

Трудове навчання  К/П  

Образотворче і музичне 

мистецтво 

 2  

Основи здоров’я    

Початкова школа 2 2 К/П 

Російська мова 2  2 

Основи економіки  К/П  

Мистецтво  К/П  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

2. Внутрішній моніторинг якості формування ключових компетентностей 

за освітніми галузями 

                                                            (4 клас) 

Освітні галузі Навчальні предмети 
Навчальний рік, семестр,  

форма узагальнення 

 

 

  2021/ 

2022 

 

2022/ 

2023 

 

 

2023/ 

2024 

Інваріантна складова    

Мови і літератури 

(мовний і 

літературний 

компоненти) 

Українська мова І/пед-рада   

Іноземна мова 

(німецька)  ІІ/педра-да  

Математика Математика  І/педра-да  

Природознавство Природознавство   І/ наказ 

Суспільствознавство Я у світі    

Мистецтво Музичне мистецтво    

Образотворче мистецтво    

Технології Трудове навчання ІІ/ нарада   

Інформатика   ІІ/ наказ 

Здоров'я і фізична 

культура 

Основи здоров'я    

Фізична культура     
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3. Внутрішній моніторинг якості формування ключових компетентностей 

за освітніми галузями 

                                                              (1-3 класи) 

 

Освітні галузі 
Навчальний рік, семестр, 

форма узагальнення 

  2021/ 

2022 

 

2022/ 

2023 

 

 

2023/ 

2024 

Мовно-літературна, у 

тому числі: 

українська мова і 

література 

Іншомовна 

   

 

 

 

І/педрада 

Математична  І/педрада   

Я досліджую світ 

(природнича, 

громадянська й 

історична, cоціальна, 

здоров’язбережувальна 

галузі) 

  І/наказ  

Технологічна    ІІ/наказ 

Інформатична   ІІ/нарада  

Мистецька 

Фізкультурна* 

    

 ІІ/наказ   
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4. Внутрішній моніторинг питань виховного процесу 

 

№ 

з/п 

 

 

Питання 

виховної 

роботи 

Навчальний рік, семестр, 

форма узагальнення 

2021/ 

2022  

2022/ 

2023  

2023/ 

2024  
1. Робота з 

обдарованими та 

здібними 

учнями. 

ІІ/наказ    

2. Робота з 

батьками. 

  І/педрада  

3. Виховання 

відповідальних 

та чесних 

громадян, які 

здатні до 

свідомого 

суспільного 

вибору та 

спрямування 

своєї діяльності  

на користь 

іншим людям і 

суспільству. 

І/нарада    

4. Виховання 

поваги до 

гідності, прав 

свобод, законних 

інтересів 

людини; 

нетерпимості до 

приниження 

честі та гідності, 

а також 

дискримінації за 

будь-якими 

ознаками. 

ІІ/педрада    

5. Виховання 

громадянської 

культури та 

культури 

демократії. 

  ІІ/наказ   

6. Виховання 

культури та 

навичок 

здорового 

способу життя, 

екологічної 

культури і 

дбайливого 

   І/наказ 
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ставлення до 

довкілля. 

7. Виховання 

почуттів 

доброти, 

милосердя, 

толерантності, 

турботи, 

справедливості, 

шанобливого 

ставлення до 

сім’ї, 

відповідальності 

за свої дії. 

   ІІ/наказ 

 

8.  Профілактична 

робота в закладі 

освіти. 

ІІ/наказ  І/педрада ІІ/нарада 

9. Створення 

безпечного 

середовища, у 

тому числі 

вільного від 

булінгу 

(цькування). 

  І/педрада  

 

5. Орієнтована тематика питань педагогічних рад 

 

2021/2022 навчальний рік 

 

1. Про результати внутрішнього моніторингу освітньої галузі «Мови і 

літератури» (предмет «Українська література») у 5-11 класах. 

2. Про результати внутрішнього моніторингу освітньої галузі 

«Суспільствознавство» (предмети  «Історія України»)  у 6-11 класах. 

3. Про результати внутрішнього моніторингу освітньої лінії інваріантної 

частини Базового компоненту «Мовлення дитини» 

4. Про особливості впровадження технологій дистанційного навчання. 

 

2022/2023 навчальний рік 

 

1. Про результати внутрішнього моніторингу освітньої галузі «Математика» 

(предмети «Математика», «Алгебра», «Геометрія»)  у 5-11 класах. 

2. Про результати внутрішнього моніторингу освітньої галузі «Мови і 

літератури» у 3-4 класах. 

3. Про результати внутрішнього моніторингу освітньої галузі «Математична» у 

1-2 класах. 

4. Про результати внутрішнього моніторингу роботи намрямку виховної роботи 

з виховання поваги до гідності, прав свобод, законних інтересів людини; 
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нетерпимості до приниження честі та гідності, а також дискримінації за будь-

якими ознаками. 

5. Про створення в  закладі  освіти оптимальних умов для формування 

навчальних компетентностей. 

  

2023/2024 навчальний рік 

 

1. Про результати внутрішнього моніторингу освітньої галузі «Мови і 

літератури» (предмети «Іноземна мова (німецька) у 5-11 класах. 

2. Про результати внутрішнього моніторингу освітньої галузі «Мови і 

літератури» (іноземна мова)  у 3-4 класах. 

3. Про результати внутрішнього моніторингу освітньої галузі «Математика» 

(предмет «Математика») у 3-4 класах. 

4. Про результати внутрішнього моніторингу профілактичної роботи у закладі 

освіти. 

5. Про результати внутрішнього моніторингу створення безпечного 

середовища, у тому числі вільного від булінгу (цькування). 
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VІ. Ресурсне забезпечення. Зміцнення матеріально-технічної бази 

 

Завдання Термін реалізації 

 

2021/2022 2022/2023 2023/2024  

Здійснювати програмно-

методичне забезпечення 

освітнього процесу та його 

пріоритетних напрямів 

(програми, авторські програми, 

методичні розробки, 

інноваційні технології).  

+ + + 

Забезпечити розробку і 

використання інтерактивних 

мультимедійних електронних 

підручників, презентацій тощо. 

+ + + 

Модернізувати сайт закладу 

освіти 

+   

Забезпечити норми 

протипожежної безпеки, 

техніки безпеки та охорони 

праці учасників освітнього 

процесу. 

+ + + 

Збільшувати кількість 

комп’ютерної техніки. 

+ + + 

Придбати 1 плазмовий 

телевізор. 

+   

Облаштувати освітній простір 

Нової української школи 

+ + + 

Зробити поточний ремонт 

навчальних приміщень, їдальні. 

+ + + 

Ремонт огорожі + + + 

Реконструювати ігровий 

майданчик з метою розширення 

ігрового простору. 

+ + + 

Робити поточний ремонт 

горища та даху закладу освіти 

+ + + 

Переобладнання та оновлення 

експозицій музейної кімнати 

+ + + 

Придбати електросушилки для 

рук. 

+   

Здійснювати поточний ремонт 

шкільного автобуса шляхом 

раціонального використання 

бюджетних коштів та  

+ + + 
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залучення позабюджетних 

коштів. 

Безпечне перевезення 

здобувачів освіти до закладу 

освіти та у зворотному 

напрямку. 

+ + + 

Забезпечити виконання 

Програми-передумови системи 

НАССР 

+ + + 

Забезпечення вільного доступу 

до мережі Інтернет. 

+ + + 

Створити безпечне освітнього 

середовища, у тому числі для 

осіб з особливими освітніми 

потребами (за наявності таких). 

+ + + 

 

Очікувані результати: 

покращення якості знань з предметів природничо-математичного циклу; 

покращення освітнього середовища; 

отримання досвіду в роботі над проєктами; 

покращення безпечного освітнього середовища. 
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VІІ. Проєктна діяльність закладу освіти 

 Щорічно заклад освіти планує брати участь у грантових проєктах 

(короткострокових та довгострокових) різноманітного спрямування з метою 

покращення матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення, 

розвитку просвітницької діяльності. 

 

Проєкт «Освіта для «Особливих» дітей» 

Мета: створити у закладі освіти середовище, в якому: 

- Цінність дитини не залежить від її здібностей і досягнень; 

- Кожна дитина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою; 

- Всі учасники освітнього процесу отримують підтримку і дружбу 

ровесників; 

- Забезпечити задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної 

дитини; 

- Залучати  батьків до навчального процесу дітей як рівноправних 

партнерів та перших вчителів своїх дітей; 

- Забезпечити  командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що 

передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів; 

- Складність завдань відповідає можливостям дитини; 

- Забезпечити рівний доступ до навчання в освітньому закладі та 

отримання якісної освіти кожною дитиною. 

Шляхи реалізації 

Шляхи реалізації проекту Термін реалізації 

 

2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Проводити: 

- роботу із забезпечення наступності та 

перспективності освітнього процесу дітей з 

особливими освітніми потребами у 

діяльності закладу освіти; 

- просвітницьку роботу щодо 

формування психологічної готовності в 

учасників освітнього процесу до взаємодії в 

інклюзивному середовищі; 

- консультаційну роботу батьків для 

обстеження дітей з особливими освітніми 

потребами в інклюзивно-ресурсному центрі 

та визначення форми їх навчання. 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

Забезпечити: 

- безперешкодний доступ до 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
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території та приміщень закладу освіти, 

зокрема, для дітей з вадами опорно-рухового 

апарату, в тому числі для дітей, які 

пересуваються на візку, та дітей з вадами 

зору; 

- постійне оснащення ресурсної  

кімнати  відповідним корекційно-

розвивальним обладнанням; 

- педагогічними кадрами, які 

володіють методиками роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами (зокрема, 

учителями-дефектологами, учителями 

інклюзивного навчання (асистентами 

учителя). 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

      Очікувані результати: створення середовища в закладі освіти, яке 

забезпечить визнання того, що -  

- всі діти можуть навчатися; 

- це вдосконалення освітньої структури, систем і методик для 

забезпечення потреб всіх дітей; 

- це частина великої стратегії по створенню інклюзивного 

суспільства; 

- це динамічний процес, який знаходиться постійно в розвитку. 
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Проєкт «Єдиний інформаційний простір у школі» 
-      Мета проекту: створення єдиного інформаційно-освітнього простору, 

який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і 

методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі 

нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання та обробку 

даних системи освіти. 

-        Єдиний інформаційно-освітній простір здійснює підтримку 

освітнього процесу й автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує 

підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ІК-компетенцій 

адміністрації, учителів  і учнів.                                                                         

-        Основними учасниками і користувачами  єдиного інформаційно-

освітнього простору     мають бути педагоги, учні, адміністрація школи,  

батьки.    

                Етапи реалізації програми проекту 

  

Напрями діяльності 

Етапи реалізації 

І 

етап 

II 

етап 

III 

етап 

Розробка і затвердження схеми інформацій-

ного простору закладу 

  +   

Розробка регламенту і документації для 

проведення комплексної інвентаризації 

мультимедійного обладнання на 

предмет оптимального використання й 

інвентаризації 

  +   

Підключення всіх користувачів 

навчального закладу до мережі Інтернет 

+   

Створення умов для ознайомлення співро-

бітників школи із новими 

комп'ютерними технологіями 

   +  

Створення внутрішньої бази 

інформаційних ресурсів 

   +  

Систематизація інформаційних 

ресурсів закладу 

   +  

Удосконалення шкільного сайту й робота з 

ним 

  +   +  

Інформатизація бібліотечної діяльності    +  

Оснащення предметних кабінетів інтерак-

тивним устаткуванням 

+ +   + 

Упровадження навчальних програм з ІК-

підтримкою 

   +   + 

Розробка цифрових освітніх ресурсів  +   + 

Упровадження елементів дистанційної освіти + +   + 

Організація системи інформаційної 

безпеки закладу 

   +   + 
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Організація внутрішньої системи 

підтримки обміну досвідом у галузі ІКТ 

    + 

 

 

  

№ 

з/п 

Захід Термін Відповідальний 

Етап І (організаційний) 2021—2022рр. 

1 Моніторинг вивчення реального 

рівня володіння ІКТ учителями 

Вересень, 

жовтень 

 Директор, ЗДНВР 

2 Розробка регламенту й документації 

для проведення комплексної 

інвентаризації мультимедійного 

обладнання з метою 

виявлення оптимального його 

використання 

Вересень, 

жовтень 

Директор, ЗДНВР 

3 Створення умов для навчання 

співробітників школи нових 

комп'ютерних технологій 

Протягом 

року 

Директор, ЗДНВР 

4 Вивчення передових освітніх 

технологій 

Протягом 

року 

  

Директор, ЗДНВР, 

творча група 

5 Створення внутрішньої бази 

інформаційних ресурсів 

Протягом 

року 

Директор, ЗДНВР 

6 Упровадження навчальних програм з 

ІК – підтримкою 

Протягом 

року 

  

ЗДНВР, учителі  

Методичні заходи, спрямовані на  реалізацію І етапу проекту 

8 Круглий стіл «Проектна технологія: 

суть, досвід використання, 

перспективи» 

Жовтень  ЗДНВР 

9 Майстер-клас «Використання 

мультимедійної дошки у навчальній та 

виховній діяльності» 

Листопад  Вчитель інформатики 

10 Засідання творчої групи «Комп'ютерні 

технології - один зі шляхів підвищення 

мотивації на уроках» 

Грудень Керівники творчих 

груп 

11 Семінар «Шляхи впровадження нових 

технологій. Метод проектів» 

Лютий 

  

 Керівники творчих 

груп 

12 Засідання педагогічної ради «Стан 

готовності педагогічного та 

учнівського колективів школи до 

активного використання 

інформаційно-ко-мунікаційних 

Березень Директор, ЗДНВР, 

учителі 
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технологій» 

-          

№ 

з/п 

Захід Термін Відповідальний 

Етап ІІ (реалізаційний) 2022—2023рр. 

1 Налаштування комп'ютерної мережі в 

школі, сприяння оновленню  

комп'ютерного класу 

2022 - 

2023 рр. 

Адміністрація 

2 Систематизація інформаційних ресурсів 

закладу 

2022 р. Творча група 

вчителів 

3 Розвиток шкільного сайту 2022 - 

2023 рр. 

 Адміністрація 

4 Залучення батьків до спілкування через 

ІК- 

технології (сайт школи, блоги вчителів) 

2022 - 

 2023 рр. 

Адміністрація 

школи,батьківський 

комітет 

5 Продовження впровадження навчальних 

програм з ІК-підтримкою 

2022- 

2023 рр. 

Директор, ЗДНВР, 

творча група 

Методичні заходи, спрямовані на реалізацію ІІ етапу проекту 

1 Засідання педагогічної ради 

«Використання ІКТ у процесі 

самоосвіти вчителів як засіб підвищення 

професійної компетентності» 

2022 -

2023 рр. 

 Адміністрація 

школи 

2 Семінар «Можливості ІКТ і 

мультимедійних засобів навчання в 

організації активної навчально-

пізнавальної діяльності школярів» 

2022 -

2023 рр. 

 Адміністрація 

школи 

3 Конференція «Дистанційна освіта - 

один із напрямів розвитку навчально-

виховного процесу. Можливості та 

напрями дистанційної освіти для 

вчителів та учнів» 

2022 -

2023 рр. 

 Адміністрація 

школи 

4 Семінар «Конструювання та 

раціональна організація комп'ютерного 

уроку. Перспективи та вдосконалення» 

2022 -

2023 рр. 

 Адміністрація 

школи 

5 Батьківський лекторій «Безпека в 

Інтернеті. Контроль» 

2022-

2023 рр. 

 Адміністрація 

школи 

-   

-   

№ 

з/п 

Захід Термін Відпові- 

дальний 

Етап ІІІ (узагальнюючий) 2023-2024рр. 

1 Мультимедійне оснащення 

навчальних кабінетів. Створення умов 

для опанування співробітниками школи 

2023 р. Директор, 

ЗДНВР 
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нових комп'ютерних технологій 

2 Систематизація інформаційних ресурсів 

закладу 

2023-

2024 рр. 

Директор, 

ЗДНВР, 

учителі 

3 Оснащення предметних кабінетів 

інтерактивним устаткуванням 

2023 -

2024 рр. 

Директор, 

ЗДНВР 

Методичні заходи, спрямовані на реалізацію ІІІ етапу проекту 

  

1 Засідання педагогічної ради «Рівень 

сформованості інформаційно-

комунікаційної компетентності вчителів і 

учнів школи. Ефективність використання 

ІКТ у роботі з обдарованими дітьми» 

2023 -

2024 рр. 

 Адміністрація 

школи 

2 Засідання педагогічної ради «Результати 

апробації методів використання 

можливостей медіатеки та мережі Інтернет 

у навчальній діяльності, пошуку 

інформації» 

2023 -

2024 рр. 

 Адміністрація 

школи 

3 Батьківський лекторій «Безпека в 

Інтернеті.  Контроль» 

2023 -

2024 рр. 

 Адміністрація 

школи 

4 Підсумкова конференція «Єдиний 

інформаційний простір навчального 

закладу - запорука ефективного 

функціонування школи»  

2023 -

2024 рр. 

 Адміністрація 

школи 

 

-    Очікувані результати:        

- створення визначених інформаційних і телекомунікаційних систем для 

розвитку інформаційної культури педагогів, учнів та батьків; 

- створення комп'ютерної інфраструктури навчального закладу; 

- об'єднання вчителів різного фаху для реалізації Програми розвиту 

школи; 

-  створення загальношкільної матеріально-технічної та науково-

методичної баз даних; 

- оновлення наповнюваності шкільного сайту; 

-  практичне засвоєння, а в подальшому  застосування педагогами та 

учнями ІКТ у навчально-виховному процесі.    

 


