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Якщо у нас є мета, ми завжди

прийдемо туди, куди хочемо …                                                                                                           

Уїнстон Черчилль



МЕТА: 

Сформувати освітній заклад,  

який спроможний підготувати  

компетентну особистість, 

здатну самореалізуватися у 

сучасному мінливому світі. 



Проблеми :

Невисока результативність учнів у зовнішньому

незалежному оцінюванні у зв’язку з низькою

мотивацією до навчання.
1

2
Повільне зростання педагогічної майстерності 

окремих педагогів. 

Занижена роль сім’ї у 

самовизначенні учнів. 

Слабкі читацькі інтереси учнів.

3

4

5

Недостатній рівень сформованості у школярів 

здатності до навчання протягом життя.



Проблеми :

Недосконала система учнівського

самоврядування. 6

7

Відсутність індивідуальних освітніх 

маршрутів учнів школи в умовах 

допрофільної освіти. 

Недостатній рівень вихованості

учнів.

8

9

10

Несформованість наступності між різними

ступенями освіти.

Недостатнє матеріально-технічне

забезпечення закладу.

7



Шляхи вирішення:

Сформувати команду у якій усі:

- Усвідомлюють мету

- Знають завдання

- Бажають і вміють працювати;

Удосконалити систему прийняття рішень та контролю за 
якістю їх виконання;

Ширше залучати до формування завдань, вироблення

рішень, аналізу результатів роботи колективу-

учителів через роботу педагогічної ради,

учнів та їх батьків через громадські організації                              
освітнього закладу;



Шляхи вирішення:

Готувати резерв управлінських кадрів;

Порядність та правдивість у стосунках;

Визначити на період до 2025 року потребу в 
педагогічних працівниках;

Залучити здобувачів освіти до активного громадського
життя й запобігання антисоціальній поведінці;



Шляхи вирішення:

Формування робочого мікроклімату в колективі, 
створення атмосфери спокою і злагоди, уміння та 

бажання вирішувати конфлікти в законний 
цивілізований спосіб;

Забезпечити методичний кабінет інформаційно-
комп'ютерними ресурсами для оптимізації умов 

самоосвітньої діяльності педагогічних працівників 
школи; 

Забезпечити умови для своєчасного підвищення
кваліфікації та професійного зростання в 

міжатестаційний період;



Завдання процесу навчання:

Побудова освітнього процесу на основі новітніх освітніх технологій.

Розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг. 

Підвищення якості освіти.

Розвиток СТЕМ освіти.

Створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації 
потенційних можливостей обдарованих дітей.

Формування компетентнісно розвиненої особистості з критичним 
мисленням, здатної до самоосвіти, самооцінювання та орієнтації в 
сучасному інформаційно-комунікативному середовищі.



Навчальні завдання для вчителя:

Не власне компетентнісне спрямування є сучасною
інновацією, а підхід до його реалізації.

Виробити свою систему запровадження інновацій, 
спрямовану на кінцевий результат (учень не повинен 
знати, а повинен уміти)

Переосмислити значення усіх форм роботи, 
підпорядкувати їх реалізації новітніх компетентностей

Не педагогіка натаскування, а формування способів 
мислення, вміння учитися, уміння знаходити шляхи 
вирішення життєвих задач.



Завдання процесу виховання:

Створення відкритого та доступного виховного простору в закладі
освіти.

Упровадження в закладі освіти превентивних програм та проєктів
виховного змісту. 

Запровадження педагогіки партнерства.

Створення морально – психологічного середовища, що не сприймає 
будь – яких форм насильства, проявів булінгу, неповаги до 
особистості.

Забезпечення умов для духовно–творчого розвитку особистості
кожного учня на основі вивчення духовних цінностей української
культури.

Формування особистості патріота України, гідного громадянина, 
який усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської 
цивілізації. 



Завдання процесу виховання:

Створення відкритого та доступного виховного простору в закладі
освіти.

Упровадження в закладі освіти превентивних програм та проєктів
виховного змісту. 

Запровадження педагогіки партнерства.

Створення морально – психологічного середовища, що не сприймає 
будь – яких форм насильства, проявів булінгу, неповаги до 
особистості

Забезпечення умов для духовно–творчого розвитку особистості
кожного учня на основі вивчення духовних цінностей української
культури.

Формування особистості патріота України, гідного громадянина, 
який усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської 
цивілізації. 



Шляхи реалізації:
Допомога в самопізнанні, самоактуалізації, самореалізації, 
самовизначенні.

Активне включення сім’ї в процес самовизначення, 
самореалізації учнів. 

Формування культури життєдіяльності, яка дає можливість
продуктивно будувати власне життя.

Орієнтація учнів на духовний розвиток та 
самовдосконалення. 

Особистий приклад педагога.

Організація та проведення виховних заходів, спрямованих на 
розвиток комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації.

Виховання соціально активної та комунікативної особистості з 
високим рівнем духовності і моралі.



Організація методичної роботи, 
самоосвіта педагогічних кадрів

Ключове завдання сьогоднішнього дня це 
оволодіння та удосконалення вмінь роботи з 
ІКТ. 

Розробка та реалізація проєкту «На ти з ІКТ» .

Ефективний обмін досвідом.



Матеріальна база
Завдання:

1

• Продовжити роботу з належного обліку, 
використання і збереження шкільного майна. 

2

• Створити сучасну матеріально-технічну базу для 
організації якісної  середньої освіти.

3

• Оновити комп’ютерну техніку. 

4
• Обладнати бібліотеку комп'ютерною технікою.



Шляхи реалізації:

*

• Проводити поточні ремонти навчальних кабінетів
(відремонтувати стелю в класах) за рахунок
спонсорських коштів.

*
• Здійснити заходи щодо подальшої комп’ютеризації

закладу за рахунок спонсорів.

*

• Здійснити ремонт шкільної бібліотеки, заміну вхідних
дверей.

*

• Провести ремонт, а у перспективі заміну котла 
опалення, утримувати у робочому стані системи 
опалення, водопостачання, електромережу закладу;



Формування здорового способу життя

Щоденне залучення здобувачів 
освіти до рухливих занять 

шляхом проведення рухливих 
перерв, занять настільним 

тенісом, використання наявної 
спортивної бази для фізичного 

розвитку.

Створення атмосфери 
престижності занять 

фізкультурою та спортом, 
дотримання принципів 

здорового способу життя.

Залучати учнів до занять у 
спортивних секціях, участі у 

змаганнях різних рівнів, 
формувати потребу у фізичному 

самовдосконаленні.



Створення безпечного комфортного освітнього середовища
для розвитку особистості учня та прояву професійної

активності педагога.

1. Запровадження системи НАССР (системи управління
безпечністю харчування) в роботу харчоблоку .

2.Розроблення та впровадження здорового меню для 
шкільної їдальні. 

3. Забезпечення закладу засобами протипожежної безпеки.

Збільшення кількості школярів, які навчаються у системі 
додаткової освіти, мають досягнення за результатами участі в 
олімпіадах, фестивалях, конкурсах різного рівня.

Очікувані результати:



Відповідність рівня навченості учнів Державному стандарту 

якості загальної середньої освіти. 
Утвердження командного стилю управління, домінування в 
організаційній культурі закладу принципів взаємодії, 
співпраці, творчості.

Збільшення кількості випускників, які вступають до 
закладів освіти за обраним профілем.

Зміцнення матеріально-техічної бази закладу.

Створення єдиного інформаційного простору закладу 
освіти, що виконує освітні функції. 

Ініціативний, умотивований вчитель, налаштований на 
професійне вдосконалення. 

Очікувані результати:



Потенційні сильні внутрішні сторони школи, які можуть 

забезпечити результат

❖ Згуртований, працездатний колектив 

❖ Окреслена перспектива розвитку школи

❖ Чітка організація навчально-виховного процесу, комп’ютерне 

забезпечення закладу 

❖ Достатній  рівень організації методичної роботи у школі 

❖ Достатня нормативно- правова база 

❖ Належна матеріально –технічна база 

❖ Колективне прийняття рішень 

❖ Персональна відповідальність за кожну справу

❖ Створені комфортні психолого- педагогічні і матеріальні умови

❖ Ефективність прийнятих рішень

❖ Високий рівень медичного обслуговування 


