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ВСТУП 

Відповідно до Концепції Нової української школи (ухвалено рішенням 

колегії МОН 27/10/2016), зауважень, проблемних питань при обговоренні: 

 Як на практиці забезпечити плідну співпрацю вчителів, батьків та дітей 

на засадах взаємної довіри й поваги?  

   Як досягти балансу прав, обов’язків і відповідальності у трикутнику 

дитина педагоги-батьки?                                            

(Педагогіка партнерства)     

 Які зміни потрібні в змісті освіти і формах навчання? 

    Чи готові до інновацій учителі, батьки, управлінці?   

    Як підготувати агентів змін?  

    Де розташуються пілотні майданчики інновацій?     

                                        (Готовність до інновацій)  

 Що вважати результатом?  

    Який результат потрібен державі, роботодавцям, батькам? 

    Як вимірювати успішність компетентнісного підходу?  

(Нові стандарти й результати навчання) 

 Як правильно розподілити ресурси й повноваження між рівнями 

управління?  

     Як врівноважити широкі права, які в рамках реформи здобудуть 

освітяни, із відповідальністю за результат?                                 

  (Автономія закладу і вчителя) 

з метою формування здатності особистості успішно вирішувати життєві 

проблеми, спроможності у подальшому навчатися та провадити професійну 

діяльність розроблено Перспективний план розвитку ліцею на 2019-2024 р.р.  
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І .   Аналіз   становлення  і  розвитку  закдаду 

Комунальний заклад освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня 

школа №142 еколого-економічного профілю» Дніпровської міської ради 

розпочав свою діяльність 17 вересня 1991 р. як СШ№142.  

В 1999 році школа стала спеціалізованою еколого-економічного профілю.  

В травні 2018 року експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського 

рівня   завершив дослідно-експериментальну роботу, присвячену формуванню 

гармонійно-досконалої особистості учня у сучасному освітньому середовищі 

загальноосвітнього навчального закладу.   

Сучасна школа – це державна установа соціалізації школяра, в основі якої 

лежить соціальне партнерство. Лише через партнерські стосунки можна в 

умовах соціокультурного середовища розбудувати такий освітній простір, який 

буде доброзичливим до дитини і сприятиме попередженню й подоланню 

негативних явищ у молодіжному середовищі. Школа адаптується до нового 

середовища, постійно тримає в  полі  зору  свій  імідж  та  систему  цінностей,  

що  сприяє    досягненню  якісно  нових  результатів  освіти.  

 Школа не відгороджує учнів від реального життя, а включає це життя у 

свої уроки, позаурочну діяльність, створюючи єдине поле громадського 

виховання не тільки учнів, а й усіх учасників                

Соціальне оточення і місце школи в соціумі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор ювенальної превенції 

АНД відділення поліції: 

- профілактика правопорушень 

- рейди; 

-робота з сімєю 

 

Дошкільний дитячий 

заклад: 

- зустрічі; 

- свята; 

- підготовка до школи 

Дніпровський медико-санітарний 

центр первинної допомоги: 

- медичне обстеження 

- профілактика шкідливих звичок; 

- профілактика захворювань 

Бібліотека: 

-шкільна 

-районна 

Департамент гумнітарної політики: 

- координація управління освіти; 

- реалізація державної політики в 

галузі освіти і виховання; 

- фінансове забезпечення закладу 

Спортивні школи та 

громадські організації: 

- секції; 

- змагання 

ШКОЛА 

Художня школа: 

- навчання художній 

майстерності 

- виставки; 

-концертні програми 

 

Клуб позашкільної 

роботи «Романтик»: 

-гурткова робота; 

- виставки, конкурси,  

- змагання 

 

Музична школа: 

- навчання гри на 

класичних, 

народних інструментах; 

- концертні програми 

Рада ветеранів 

- музейна робота; 

       - зустрічі; 

           - акції 

 

Патрульна поліція: 

- профілактика ДТП; 

- вивчення ПДР 
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На 27.05.2019 року в школі навчалося 1288 учнів у складі 41 класу: 1-4 

класи – 577 учнів, 18 класів;   5-9 класи – 602 учнів,  20 класів;  10-11класи – 

109 учнів, 3 класи.  

Забезпечено: індивідуальне навчання 2-х учнів; навчання дітей з 

особливими потребами – 7 учнів, в 2019-2020 заплановано 9 учнів.  

Навчальний заклад укомплектовано педагогічними працівниками. Кадрове 

забезпечення здійснено в повній відповідності з навчальним робочим планом 

школи за п’ятиденним режимом роботи. Освітній процес забезпечують 79 

педагогічних працівників і 5 вчителів, які працюють за сумісництвом. Мають 

педагогічне звання «Відмінник освіти України» - 1 чоловік, звання «учитель-

методист» має –  28 вчителів, «старший учитель» – 13. Середній вік 

педагогічних працівників – 46 років. 

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників дозволяє у повному 

обсязі задовольнити освітні потреби учнів, здійснює організацію освітнього 

процесу у  відповідності до навчального плану. 

Середнє навантаження на одного педагогічного працівника складає 22 

години на тиждень. 

67 педагогічних працівника закладу мають вищу фахову освіту, що 

становить 93% від загальної кількості педагогів (72), 6 молодих педагогів, з них 

навчається заочно – 1 вчителя. 

У закладі  відповідно до вимог Державного стандарту  забезпечується 

надання освітніх послуг учням початкової, базової та повної загальної 

середньої освіти. Інваріантна та варіативна складові робочого навчального 

плану виконуються на 100%.  

Освітній процес здійснюється через: 

 профільне  вивчення  математики  в  8, 9  класах; 

 профільне спрямування навчання учнів 10-11 класів, з вивченняя 

профільних предметів:  українська мова, хімія, математика;   

 здоров’язберігаючі предмети (екологія, основи здоров’я, фізичне 

виховання, хореографія, заняття в басейні); 

 введення спецкурсів (уроки сталого розвитку, основи споживчих знань, 

фінансова грамотність); 

 пошуково-дослідницьку роботу учнів; 

 науково-методичну роботу вчителів; 

 психологізацію навчально-виховного процесу. 

З метою створення умов для розвитку академічно обдарованої,  

гармонійно-досконалої особистості в школі вже шостий рік поспіль втілюється 

в життя Всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України» (1а,б, 

2а, 3а, 4а,  5а, 6а, 7а, 8а класи). 
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Найважливішими показниками ефективності роботи з інтелектуально 

обдарованими дітьми є задоволеність учнів своєю діяльністю,  збільшення їх 

кількості, підвищення рівня індивідуальних досягнень дітей в освітніх галузях, 

до яких у них є здібності, адаптація учнів до соціуму сьогодні й у майбутньому, 

підвищення рівня оволодіння дітьми загальнопредметними й спеціальними 

компетенціями. 

Відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації,  заяв 

батьків та з метою залучення дітей з особливими освітніми потребами у 

загальноосвітній простір в школі  навчаються 7 учнів початкової школи за 

інклюзивною формою навчання.  

Особливістю освітнього процесу даних дітей є його корекційна 

спрямованість. Корекційно-розвиткові заняття проводяться вчителем-

логопедом, практичним психологом, інструктором з фізичної культури. 

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу забезпечують 

асистенти вчителя, які адаптують навчальні матеріали з урахуванням 

індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з 

особливими освітніми потребами. Така цілеспрямована робота створює умови 

для соціалізації дітей з особливими освітніми потребами та  їх інтеграцію в 

суспільство. 

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти для дітей з 

особливими потребами, дотримання Законодавства про освіту в закладі освіти 

організовується індивідуальне навчання учнів. 

Серед пріоритетних напрямків виховної роботи школи стало створення 

умов для розвитку і самореалізації кожної особистості: національно-

патріотичне виховання, превентивне, фізичне, художньо-естетичне, сімейно-

родинне, еколого-натуралістичне виховання та професійна орієнтація. 

 Очолює учнівський колектив Рада лідерів, сформована з учнів 8– 11 

класів, яка має право прийняття рішень від імені учнівського колективу.  

Згідно власних бажань учнів налагоджено діяльність факультативів та 

гуртків, які допомагають педагогам у роботі з обдарованими дітьми.  

Виявити таланти дітей допомагають і уроки хореографії в початковій 

школі, які введені як третій урок фізичного виховання. 

Враховуючи запити батьків і учнів 10 – 11 класів та потреби суспільства з 

1 вересня 2003 року на базі освітнього закладу організовано роботу гуртків 

«Будова автомобіля», «Правила дорожнього руху», «Практичне керування 

автомобілем» для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Водій 

автотранспортних засобів» спеціалізацією – водіння автотранспортних  засобів  

категорії «В». За п’ять років свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв отримали 119 учнів 
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навчального закладу (у 2014 році– 21 учень; у 2015 році – 24 учні; у 2016 році – 

16 учнів; у 2017 році – 11 учнів; у 2018 році – 22 учні, у 2019 році – 25 учнів). 

В закладі освіти працюють гуртки військово-патріотичного спрямування: 

«Влучний стрілець», «Юний стрілець», «Юний командир», «Захисник 

Батьківщини», медико-санітарна підготовка «Надія».  

Вихованці гуртків неодноразово брали участь у шкільних і районних 

змаганнях з військово-прикладних видів спорту і підтверджували 

результативність діяльності вихованців у районних змаганнях.  

Тісна співпраця зі спортивними школами, громадськими організаціями 

спортивного та оздоровчого напрямків, батьками наших вихованців та 

випускниками, які мають бажання у вільний від роботи час працювати з юними 

спортсменами, відкриває необмежений простір для розвитку талантів і 

здібностей наших учнів.    

Найбільшим результатом педагогічної діяльності для кожного з нас, 

педагогів, є досягнення наших вихованців. 

Учні школи, загалом, показують достатній рівень навчальних досягнень. 

Аналіз результатів за останні 3 роки, свідчить про те, що учні виявляють 

стабільність у навчанні.
 

Порівняльна таблиця досягнень учнів 9 класів за наслідками річного 

оцінювання та  ДПА (у відсотках)  
 

Предмет 
                                      2016-2017н. р. 

В (%) Д (%) С (%) П (%) Кількість 

учнів Річ. ДПА Річ. ДПА Річ. ДПА Річ. ДПА 

Укр. мова 10 14 58 51 29 22 3 13 77 

Математика 

(поглиблено)   

8 0 46 61 46 39 0 0 28 

Математика 2 2 19 19 71 73 8 6 49 

2017-2018 н. р. 

Укр. мова 10 8 54 45 35 45 1 2 110 

Математика 6 8 40 46 50 42 4 4 110 

2018-2019 н. р. 

Укр. мова 12 6 65 48 21 42 2 4 114 

Математика 12 20 19 4 69 76 0 0 114 

Порівняльна таблиця досягнень учнів 11 класів за наслідками річного 

оцінювання та ДПА/ЗНО (у відсотках)  

 

Предмет 
                                      2016-2017 н. р. 

В (%) Д (%) С (%) П (%) Кількість 

учнів Річ. ДПА Річ. ДПА Річ ДПА Річ. ДПА 

Укр. мова 36 4 36 43 28 46 0 7 28 

Математика 7 13 39 47 50 33 4 7 28/15 

2017-2018 н. р. 

Укр. мова 3 2 17 36 54 45 26 17 58 

Математика 2 13 50 32 36 42 12 13 58/31 
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2018-2019 н. р. 

Укр. мова 15 13 67 33 18 54 0 0 39 

Математика 8 17 59 50 33 33 0 0 12 

 

Результативність участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах 

Одним із пріоритетних напрямків роботи школи є робота з обдарованими 

учнями. Результатом цілеспрямованої діяльності всього педагогічного 

колективу є неодноразові перемоги, які посіли учні школи, та призові місця у 

різних етапах учнівських предметних олімпіадах та різноманітних конкурсах, 

турнірах і спортивних змаганнях. 

Учні школи беруть участь у районних турах Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і є неодноразовими призерами:  

Навчальний рік 1 місце 2 місце 3 місце 

2016-2017 8 11 22 

2017-2018 4 16 23 

2018-2019 8 15 24 

 Переможці ІІ (міського) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін: 

Навчальний рік 1 місце 2 місце 3 місце 

2016-2017 2 5 10 

2017-2018 3 2 9 

2018-2019 5 1 8 

 Переможці ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін: 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

4 2 1 2 

За останні 3 роки  значно підвищився рівень досягнень учнів з олімпіад 

міського рівня, що свідчить про результативну  роботу вчителів з обдарованими 

учнями. 

Учні школи є слухачами Малої академії наук України: 

2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 

Мовознавство - 2 

Хімія та  біологія 

 - 2 

Філософія та 

суспільствознавство 

- 1 

Хімія та біологія - 4 

Хімія та біологія  

- 3 

Біологія та екологія - 

1 

 

За три останні роки 659 учнів навчального закладу стали призерами та 

переможцями міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів. 
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Найважливішими показниками ефективності роботи з інтелектуально 

обдарованими дітьми є задоволеність учнів своєю діяльністю,  збільшення їх 

кількості; підвищення рівня індивідуальних досягнень дітей в освітніх галузях, 

до яких у них є здібності; адаптація учнів до соціуму сьогодні й у майбутньому; 

підвищення рівня оволодіння дітьми загальнопредметними й спеціальними 

компетенціями. 

У будівлі закладу розміщено 53 навчальних кабінети, методичний та 

логопедичний кабінети, їдальня, актова, хореографічна та 2 спортивні зали, зала 

сухого плавання, плавальний басейн, бібліотека, книгосховище, медичний та 

стоматологічний кабінети, 2 комп’ютерних класи, 2 майстерні, тир.  

Їдальня займає приміщення на 330 місць, має обідню залу, харчоблок. 

Матеріально-технічне забезпечення кабінетів, спортзалів, майстерень 

здійснено відповідно до Типових переліків обладнання меблями, 

передбаченими для даного типу навчального закладу. Кабінети мають 

необхідне обладнання, технічне оснащення для виконання лабораторних та 

практичних робіт. 

Сучасні умови для повноцінного викладання навчальних дисциплін 

забезпечують інформаційно-комунікативні технології: три навчальних кабінети, 

оснащені технічними засобами – інтерактивними дошками, мультимедійними 

проекторами; 25 кабінетів – плазмовими телевізорами (5 придбано в 

2017/2018н.р.), із них 9 кабінетів - комплексами комп'ютер + телевізор.   

У освітній діяльності використовуються можливості трьох кабінетів 

інформатики. Парк комп’ютерної техніки складає 58 ПК, 5 системних блоків, 3 

моноблоки (2 встановлені у кабінеті директора та приймальні), 8 ноутбуків. 

Лише 3 навчальних кабінети оснащені технічними засобами – інтерактивними 

дошками, мультимедійними проекторами (1 в 2017/2018н.р.).   Комп'ютери 

двох кабінетів інформатики об'єднані в локальну мережу. Крім того, усі 

кабінети навчального закладу мають доступ до Інтернету швидкістю 500 кБ, 

постачальником послуг є провайдери «УКРТЕЛЕКОМ» (25 шт.), «ВЕГА» (38 

шт.), «КП ІНФОРАДА» (2 шт.). Комп’ютерні кабінети, приймальня та кабінети 

директора, заступників директора мають доступ до WI-FI інтернету, швидкістю 

до 10 МБ. 

Всього у освітньому процесі використовується 65 комп'ютерів, що 

становить 88% від загальної кількості, тобто в розрахунку становить 5 учнів на 

один комп'ютер. В управлінській діяльності закладу використовуються  9 

персональних комп’ютерів,  5 принтерів, 1 сканер. 

До складу спортивної бази входять: 2 спортивні зали, зала сухого 

плавання, хореографічна зала, плавальний басейн, стрілецький тир (критий), 8 

площинних спортивних споруд (2 футбольні поля, 2 баскетбольні та 
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волейбольні майданчики, гімнастичне містечко, майданчик для загальної 

фізичної підготовки, майданчик з тренажерним обладнанням, ігровий 

майданчик), майданчик для стройової підготовки. 

Для забезпечення інформаційної підтримки учнів та педагогів у закладі 

функціонує бібліотека, яка здійснює культурно-просвітницьке та 

систематизаційне забезпечення навчально-виховного процесу.  Бібліотечний 

фонд  школи  складає  примірників 31019. 
 
Колектив вчителів у процесі своєї діяльності ефективно працює над 

реалізацією освітніх завдань, пов’язаних з:
 

 практичним втіленням результатів дослідно-експериментальної 

роботи всеукраїнського рівня за темою «Формування гармонійно-досконалої 

особистості учня у сучасному освітньому середовищі загальноосвітнього 

навчального закладу» (2013-2018р.р.); 

 науково-дослідною роботою «Олімпійська освіта і культура» (з 2013р.);  

 дослідно-експериментальною роботою обласного рівня за темою 

«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-

виховний процес»,  науковий керівник Висоцька О.Є., доктор філософських 

наук, доцент, декан факультету відкритої освіти ДОІППО, за локальною темою  

«Інтегрування еколого-економічної освіти у навчально-виховний процес» (2015-

2020р.р.); 

 обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації 

особистості громадянського суспільства» (2015-2020р.р.);  

 діяльність закладу як члена Міжнародної мережі шкіл П’єра де 

Кубертена (з січня 2018р.) 

Наукова, теоретична й практична діяльність учасників освітнього процесу 

принесли цілу низку позитивних зрушень у методичній роботі й високі 

показники в роботі педагогічного колективу.  

З року в рік удосконалюється індивідуальна творча лабораторія кожного 

вчителя, збагачуючись новими ідеями та знахідками. На сьогоднішній день 

кожен другий вчитель має друковані статті в науково-методичних посібниках   

за наук. ред. доктора пед. наук Н.Б. Гонтаровської «Інноваційні технології 

розвитку особистості», «Виховання та розвиток обдарованої дитини», вчителі – 

учасники   науково-практичних конференцій, семінарів-практикумів від 

міського до міжнародного рівнів,  досвід роботи окремих вчителів висвітлено 

на радіо та телебаченні.   

- Поширення досвіду роботи вчителів школи, оприлюднення результатів 

професійної діяльності педагогів закладу відбувається шляхом участі:   
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Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності: «Сучасний урок», на 

кращий план-конспект уроків природничих дисциплін із елементами 

медіаграмотності, «Мій голос я віддаю на захист природи», на кращу 

методичну розробку з питань випереджаючої освіти для сталого розвитку, на 

визнання кращої моделі організації навчально-виховної роботи школи 

олімпійської освіти; конкурсі на кращий стан фізичного виховання в 

навчальних закладах України «Олімпійська освіта – крок до досконалості», 

конкурсі на кращий веб-сайт навчального закладу.  

- обласному конкурсі: творчих проектів закладів середньої освіти  

«Ініціативи для стійкого розвитку громади», творчих проектів закладів 

середньої освіти  «STEM – освіта», «Сталий розвиток – краще майбутнє для 

всіх», конкурс кращих моделей закладів сприяння сталому розвитку та 

інтегрованого розвивального освітнього середовища випереджаючої освіти для 

сталого розвитку «Освітній простір для стійких життєвих звичок» в номінації 

«Управлінська модель школи сприяння сталому розвитку». 

З метою демонстрації цілеспрямованої системи роботи школи еколого-

економічного профілю по дослідженню ефективності управління навчальним 

процесом, якості знань учнів, ефективності роботи вчителів на базі сучасних 

інформаційно-комп‘ютерних технологій, активізації навчально-виховного 

процесу, обміну передовим педагогічним досвідом вчителі школи взяли 

участь у роботі науково-практичних конференцій, семінарів-практикумів, 

освітніх форумах від міського до міжнародного рівнів.  

З метою презентації інноваційної діяльності школи протягом останніх 3-х 

років проведено: 

всеукраїнський рівень  

 науково-методологічний семінар-практикум заступників директорів 

шкіл Дніпропетровська «Інноваційна діяльність сучасного навчального 

закладу»; 

 семінар-нарада з теми «Використання різних форм організації НВП з 

фізичного виховання, оздоровчої рухової активності з метою ціннісного 

ставлення дітей, учнів та молоді до власного здоров’я» 

обласний рівень 

 семінар-практикум «Система роботи школи щодо інтегрування змісту 

випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес»; 

 семінар-практикум вчителів географії ЗНЗ з теми «Еколого-економічна 

освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства»;   

 семінар-практикум логопедів ЗНЗ з теми «Вплив психофізіологічних 

особливостей на розвиток мовлення учнів початкової школи»; 
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 семінар-практикум вчителів географії ЗНЗ з теми «Працюємо на 

випередження»; 

 семінар-практикум для логопедів за темою: «Застосування інноваційних 

логопедичних технологій у корекційній роботі з порушенням мовлення в 

умовах НУШ» (24.01.2019р.); 

міський рівень:  

 семінар-практикум заступників директорів і резерву керівних кадрів з 

теми «Управлінський аспект в системі організації зростання вчителя». 

 семінар-практикум координаторів та психологів шкіл сприяння 

здоров’ю з теми «Вплив психофізіологічних особливостей на розвиток 

мовлення учнів початкової школи».  

 семінар-практикум для вчителів початкових класів навчальних закладів 

м. Дніпропетровська з теми «Фізичне та психічне здоров’я молодших школярів: 

сутність та характерні особливості».    

 семінар-практикум «Система роботи школи щодо інтегрування змісту 

випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес»; 

 семінар-практикум для заступників директорів міста Дніпро за темою: 

«Організація освітнього процесу. Методична робота на основі впровадження 

систем новітніх педагогічних технологій» (23.11.2017р.); 

 семінар-практикум для вчителів хімії та біології «Наскрізне екологічне 

навчання та виховання» (27.02.2018 р.). 

Для молодих та малодосвідчених учителів працює «Школа становлення 

вчителя».  

Напрями роботи «Школи становлення вчителя» різноманітні: 

наставництво, вивчення передового педагогічного досвіду, огляд наукової, 

педагогічної літератури, психолого-педагогічні семінари, конференції, 

педагогічні читання, творчі звіти тощо.  

Кожен методичний захід має практичне спрямування на конкретні дії з 

упровадження інноваційних технологій в управління закладом, у навчальний 

процес, покращення інформаційного забезпечення діяльності закладу. 

100% вчителів володіють основами роботи з персональним комп’ютером, 

постійно підвищують рівень комп’ютерної грамотності та впроваджують 

інформаційно-комунікативні технології в освітній процес шляхом навчання на 

тематичних курсах: 

Інтел «Навчання для майбутнього» – 45                             64% 

Інтел 10 «Навчання для майбутнього» – 10                        14% 

«Цифрові технології»  – 50                                                  71% 

Майкрософфт «Партнерство в навчанні» – 33                    47% 

Соціальні сервери «Веб2.0»  – 13                                         19% 
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Усі педагогічні працівники мають вільний доступ до мультимедійних 

установок, що дає змогу демонструвати матеріал для широкого загалу, активно 

використовувати на уроках та у позаурочній діяльності наявні електронні 

засоби навчання, посібники, власноруч створені електронні розробки 

(презентації, набори наочностей, відеофільми, звукові файли). Свої наробки 

педагоги систематизують у предметних кабінетах та у методичному кабінеті. 

Для налагодження зворотного зв’язку з учнівським та батьківським 

колективом у жовтні 2011 року на платформі порталу «Класна оцінка» була 

створена Web-сторінка  КЗО «ССЗОШ №142 еколого-економічного профілю».   

Адреса Web-сторінки – http://school142.dnepredu.com.  

Заклад представлений в єдиній освітній інформаційній мережі на сайті 

https://dp.isuo.org/schools/view/id/3470 . 

Сайт всебічно висвітлює освітню, науково-практичну, громадську 

діяльність навчального закладу, надає можливість обмінюватись знаннями, 

творчими ідеями, досягненнями, формами позакласної роботи, є ефективним 

інструментом для  вирішення задачі розширення освітніх можливостей очного 

навчання, організації дистанційної освіти в школі, відображення діяльності 

учнів та педагогів для зовнішніх відвідувачів мережі Інтернет, інформаційної 

підтримки учнів та вчителів, проведення дистанційних батьківських зборів, 

семінарів, конкурсів. У 2017 році шкільний Web-сайт посів призове місце  

Всеукраїнському конкурсі на кращий Web-сайт навчального закладу. 

Однією з ефективних інноваційних систем роботи школи, яка здатна 

реалізувати пріоритетні напрями освіти і виховання на сучасному етапі, стала 

інтеграція олімпійської освіти у НВП. Олімпійська освіта – це багаторівневий, 

спеціально організований педагогічний процес формування гармонійно 

розвиненої особистості через набуття знань, умінь і навичок, розвиток 

здібностей, інтересів, потреб та ціннісних орієнтації, що базуються на 

гуманістичних ідеалах і цінностях олімпізму, і є на наш погляд, складовою 

частиною загальної освіти. Це процес навчання і розвитку особистості 

відповідно до загальнолюдських моральних цінностей та ідеалів олімпізму. У 

2013 році наша школа увійшла у «Всеукраїнську мережу шкіл олімпійської 

освіти» 

В практиці впровадження олімпійської освіти у освітньому процесі 

використовуються як урочні, так і позаурочні форми роботи, що сприяє 

вихованню в учнів поведінки в дусі олімпійського принципу «Чесна гра», 

прагнення до удосконалення своєї фізичної підготовки.  

З 2013 року в школі запроваджено урочисту церемонію нагородження 

найкращих учнів медаллю «Приз чесна гра». Кандидатів на нагородження 

обирають самі учні, заповнюючи анкету, в якій пропонується визначити 

http://school142.dnepredu.com/
https://dp.isuo.org/schools/view/id/3473
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однокласників, які на їхню думку відповідають певним морально-етичним 

якостям в дусі олімпійських ідеалів і цінностей. 

Щотижня у навчальному закладі мають можливість плавати більше 1 тис. 

учнів 1–11 класів. Плавання дозволяє не тільки зміцнити здоров’я, покращити 

зовнішній вигляд, воно є прекрасним засобом профілактики та виправлення 

порушень постави, сколіозів, плоскостопості і, звичайно, саме на цих заняттях 

діти вчаться плаванню. На кінець навчального року 90% першокласників вільно 

тримаються на воді та вміють плавати. 

Робота вчителя-логопеда є одним з важливих напрямків корекційної 

роботи. Кількість дітей з вадами мовлення щороку зростає. Але динаміка з 

виправлення вад мовлення досить висока.   

Важливим  у  розвитку  соціальної  активності  учнів  є  оволодіння 

навичками  поведінки  у  соціальному  середовищі,  сприйняття  та  засвоєння 

моральних  норм,  загальнолюдських  цінностей. Розвиток комунікативних 

здібностей дитини дозволяють їй інтегруватися в суспільство, сприяють 

формуванню уміння спілкуватися,  вести дискусії, відстоювати власну думку.  

З метою набуття учнями соціального досвіду, уміння жити у 

громадянському суспільстві педагогічний колектив спрямовує свою діяльність 

на більш активне  включення  школярів  у  різні  форми  діяльності  на основі 

діалогу, співпраці, прагне надавати більше прав і повноважень, створює широкі 

можливості для самореалізації кожного. 

За результатами анкетування випускників 9-х,11-х класів щодо обізнаності 

з питання громадянського виховання можна окреслити загальну картину: 

почуття патріотизму в сучасної молоді добре розвинуте, однак, є певні 

чинники, які впливають на його формування. Приємно те, що більшість 

опитаних вважають однією з основних рис характеру, необхідних для 

виховання патріотизму серед молоді – це відчуття пошани до своєї країни та 

інтерес до її історичного минулого. Молоде покоління небайдуже, і їх особливо 

турбує їхнє майбутнє та майбутнє держави. 

Патріотичне виховання молоді потребує спільних зусиль державних, 

громадських, політичних організацій і установ, що опікуються проблемами 

молоді, вимагає від них високої культури, освіченості, активної громадянської 

позиції. 

Підготовка випускників школи, які мають загальноєвропейський рівень 

середньої освіти, спрямовує діяльність школи на формування у них цілісного 

сприйняття світу й себе, гармонію світу і особистості. На сучасному етапі 

маємо виховати у молоді пріоритет загальнолюдських цінностей у духовному 

розвитку особистості на національному підґрунті, допомогти оволодіти 

теоретичним характером знань та переконань в усіх галузях науки, моралі, 
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мистецтва, релігії, усвідомлено вибирати свої соціальні переконання. 

Патріотизм – це не лише велика любов, але й високий обов’язок кожного 

педагога, кожного учня.   

Завдяки охопленню всіх напрямів роботи та створенню належних умов для 

навчання, розвитку та виховання гармонійно досконалої особистості учня в 

сучасному освітньому середовищі навчального закладу педагогічний колектив 

школи цілеспрямовано досягає результату – виховання компетентного 

випускника – успішного громадянина України.   
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ІІ .  Місія,  філософія, принципи розвитку, головна мета та ключові 

засади діяльності закладу                                                                                                              

Місія закладу в світі концепції нової української школи -  допомогти 

розкрити і розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі 

партнерства між учителями учнями та батьками.  

Філософія – це школа до якої: приємно ходити учням, тут прислухаються 

до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятися висловлювати власну 

думку та бути відповідальними громадянами, водночас батькам подобається 

відвідувати школу, тому що тут панує співпраця та взаєморозуміння. 

Принципи розвитку закладу  узгоджуються із загальними педагогічними 

принципами та віддзеркалюють сучасний рівень розвитку й напрямів реалізації 

нової освіти в Україні:  

  пріоритетності розвивального, компетентнісного навчання, що 

забезпечує безпосередній вплив на розвиток дитини, формування в неї 

ключових компетентностей;  

  гуманізації освіти, який передбачає утвердження духовних цінностей 

як першооснови у визначенні змісту освіти на основі «оприлюднення» знання 

шляхом рішучого повороту освіти до особистості учня й забезпечення 

сприятливих умов для розвитку його здібностей і творчого потенціалу, що дає 

можливість поставити особистість учня в центр уваги, забезпечити умови для її 

творчого розвитку, самовизначення та самоутвердження; 

  науковості, що означає побудову освіти і виховання на об’єктивно-

істинних  знаннях, вивчення найвагоміших наукових досягнень у тій чи іншій 

галузі пізнання, здобуття знань, умінь, навичок, які створюють передумови для 

професійної підготовки і самовизначення учнівської молоді відповідно до її 

здібностей, інтересів, потреб; 

  системності, який забезпечує цілісність освіти як єдиного комплексу 

гуманітарних, природничих, математичних і суспільних наук; 

 послідовності; 

 діалогізації, що забезпечує взаєморозуміння та контакт  дитини зі 

значущими дорослими (батьками, педагогами), взаємодію між учасника 

освітного процесу, взаємоуправління один одним; 
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  природовідповідності передбачає врахування психо-фізіологічних 

особливостей сучасного  учня, багатогранної цілісної природи людини; 

  психологічного супроводу полягає в організації цілісної, системно-

організованої діяльності, в процесі якої створюються умови для успішного 

навчання і розвитку кожної дитини; 

  суб’єкт-суб’єктної взаємодії педагогів і батьків полягає в тому що 

учасники взаємодії є рівноправними  партнерами у процесі спілкування, 

ставляться уважно до поглядів один одного, визнають право на відмінність, 

узгоджують свої позиції 

  самостійності і творчої ініціативи особистості, що полягає в 

забезпеченні психолого-педагогічних умов, які сприяють виявленню, розвитку 

та реалізації пізнавальної самостійної і творчої  активності, її обдарованості, 

таланту в освітньому процесі;  

  інтегративності, який спрямований на єдність вимог школи, сімї щодо 

розвитку особистості учня, гармонізацію сімейно-шкільного виховання в учнів 

ціннісних пріоритетів;  

 соціалізації особистості – полягає в залученні учня до системи 

суспільних відносин, формування його соціального досвіду, становлення і 

розвитку його як цілісної особистості; 

 психологізації навчально-виховного процесу – передбачає оволодіння 

кожним педагогом технологією діагностики і психодіагностики рівня розвитку і 

формованості в учнів ціннісного ставлення до здоров’я.  

Головна мета: створити заклад, у якому приємно навчатися і який 

даватиме не тільки знання, а й вміння застосовувати їх в житті; сформувати 

особистість, яка у своєму житті керується загальнолюдськими гуманістичними 

нормами поведінки. 

Ключові засади: 

 якість освіти;  

 орієнтація на учня; 

 виховання на цінностях; 

 умотивований учитель; 

 педагогіка партнерства; 

 автономія школи. 
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ІІІ.   Новації щодо управлінської діяльності з вирішенням ключових 

проблем розвитку закладу            

Інноваційні процеси, інтегруючи традиції й новаторство, виступають 

механізмом розробки нових цілей, змісту, форм, методів, технологій управління 

навчальним закладом. 

№ 

з/п 

Питання, яке 

вирішується 

Шляхи вирішення Спрямуванн

я 

І. Підготовка 

випускника до 

нових умов 

життя 

1. Введення інноваційних освітніх 

програм: 

Освітня програма для 1 - 2 класів 

закладів загальної середньої освіти; 

Освітня програма закладів загальної 

середньої освіти І ступеня; 

Освітня програма закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня; 

Освітня програма закладів загальної  

середньої освіти ІІІ ступеня 

2. Розвиток компетентностей через 

впровадження: спецкурсів, факультативів, 

роботу клубів школи, дитячих шкільних 

організацій. 

3. Співпраця закладу з Міжнародним 

комітетом мережі шкіл П’єра де 

Кубертена 4. Професійна освіта учнів 

старшої школи 

 

 

 

 

 

 

Орієнтація  

на учня 

ІІ. Не рівний 

доступ до 

освіти 

 

1. Організація: інклюзивного навчання; 

індивідуального навчання; дистанційної 

освіти 
2. Вільний доступ до мережі інтернет. 

3.Моніторинг задоволеності щодо 

надання якісних освітніх послуг та 

сприятливого мікроклімату, толерантного 
ставлення до вихованців  

4. Створення умов для розвитку  дітей:  

 академічна свобода учня;  

 розширення мережі гуртків за  

інтересами;  
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 залучення викладачів вузів; 

 подолання конфліктів між 

учасниками освітнього процесу. 

ІІІ. Вибір 

способів 

навчання, які 

мотивують 

дітей до 

здобуття 

компетенцій 

1.Готовність вчителя до впровадження 

інноваційних технологій (курсова 

перепідготовка, онлайн сертифікація, 

лекції, інтернет-марафони, вебінари, 

тренінги…) 

   2.Академічна свобода - делегація 

навчально-методичних повноважень на 

рівень вчителя для свободи вибору та 

творчої реалізації педагогічних ідей 

 

 

   

Умотивован

ий вчитель 

ІУ Мотивація 

вчителя до 

підвищення 

професійного 

рівня 

Добровільна незалежна сертифікація. 

Обмін, поширення досвіду роботу через: 

- участь в конференціях, семінарах, 

конкурсах педагогічної майстерності; 

- друк досвіду в освітніх виданнях. 

У. Встановлення 

партнерських 

відносин між 

учасниками 

освітного 

процесу 

З метою гармонізації стосунків між 

учасниками освітнього процесу  

створення в соціальній мережі фейсбук 

рубрики «Визначні події та учні школи» з 

метою інформованості батьків про шкільні 

події, популяризації розвитку креативності 

учнів; 

проведення: 

 - днів «Школа відкрита для всіх»; 

   - майстер-класів; 

   - днів довіри;  

   - сімейних днів в класі (аукціон 

сімейного виховання); 

- день професій; 

  - педагогічного десанту. 

Педагогіка 

партнерства 
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3.1. Основні засади діяльності комунального закладу загальної 

середньої освіти «Ліцей  № 142 імені П’єра де Кубертена» Дніпровської 

міської ради 

Рішенням Дніпровської міської ради VІІ скликання від 20.03.2019 р. № 

81/43 заклад перейменовано в Комунальний заклад загальної середньої освіти 

«Ліцей №142 ім. П’єра  де Кубертена» Дніпровської міської ради. 

Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 142 імені П’єра 

де Кубертена» Дніпровської міської ради – заклад повної загальної середньої 

освіти І-ІІІ рівня освіти (І рівень – початкова освіта, ІІ рівень – базова середня 

освіта, ІІІ рівень – профільна середня освіта). 

Головною метою ліцею стане забезпечення реалізації права громадян на 

здобуття повної загальної середньої освіти, створення системи партнерства між 

учнями та педагогами, в основі якої лежать потреби розвитку учнів, спрямовані 

на набуття необхідних життєвих компетентностей і конкурентоспроможності у 

сучасному інформаційному суспільстві. 

   Головними завданнями ліцею стане: 

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню 

освіту; 

- виховання громадянина України; 

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 

українського народу та інших народів і націй; 

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 

самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; 

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, 

відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків 

людини і громадянина; 

 розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового 

світогляду; 

 формування особистості, яка у своїх діях, думках і будь-якій  діяльності 

керується загальнолюдськими гуманістичними нормами поведінки; 

 реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань; 
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 виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового 

способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів; 

 створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, 

людину і суспільство; 

 створення умов для виробничого навчання автосправи та здійснення 

професійної підготовки з окремих професій – водіїв автотранспортних засобів 

категорії «В» та «В-С» при наявності ліцензії на право здійснення діяльності, 

пов’язаної з отриманням професійної освіти; 

Зарахування учнів до 5-х класів, в яких забезпечується поглиблене 

вивчення окремих предметів та профільне навчання, планується здійснювати на 

конкурсних засадах. 

Профільна середня освіта (10-12 класи) в ліцеї здобуватиметься за 

академічним спрямуванням, яке передбачає поглиблене вивчення предметів 

суспільно-гуманітарного або природничо-математичного напрямку з 

орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти. 

 

3.2. Проект «Академічна доброчесність» 

Від системних змін в українській освіті виграють всі учасники 

академічного процесу.  

Невід’ємною складовою забезпечення якості освіти є академічна 

доброчесність, а дотримання принципів академічної доброчесності під час 

навчання та викладання в школі впливає не лише на якість шкільної освіти, а й 

на формування засадничих цінностей випускників та їх уявлення про світ, 

соціум, успіх, працю тощо. 

Закон України «Про освіту» 2017 року окремо наголошує на важливості та 

обов’язковості забезпечення принципів академічної доброчесності у освітньому 

процесі під час навчання та викладання. Стаття 42 ЗУ «Про освіту» дає 

визначення таким поняттям як: «академічна доброчесність», «об’єктивне 

оцінювання результатів навчання», «порушення академічної доброчесності», 

«списування» тощо та визначає основні види академічної відповідальності. 

«Проект формування академічної доброчесності у школі» (SAISS), який І 

здійснюється «Американськими Радами з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS»  

(Американськими Радами), сприятиме практичній реалізації статті 42 Закону і 

України «Про освіту» через партнерство з Посольством США в Україні та 

Міністерством освіти і науки України. 

 Окрім того, проект SAISS сприятиме реалізації масштабної реформи 

української середньої школи, яка описана в концепції «Нова українська школа» 
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і впровадження якої вже розпочато. Концепція НУШ передбачає, що 

ключовими компонентами нової школи стануть «наскрізний процес виховання, 

який формує цінності». Проект співпрацюватиме з різними шкільними 

аудиторіями - вчителями, учнями, адміністраторами шкіл, батьками, 

управлінцями зі сфери освіти, формуючи в кожної з них чітке уявлення про 

основи академічної доброчесності та нової шкільної і культури. 

Тож в ліцеї заплановано долучитися до проекту, що реалізується 

Американськими Радами  з міжнародної освіти за сприяння Міністерства освіти 

і науки України та враховує міжнародні практики, зміст якого полягає у 

орієнтації та навчанні всіх учасників освітнього процесу практичної цінності і 

важливості академічної доброчесності в освітньому середовищі. 

Місія проекту – формування нової академічної культури, яка 

базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні. 

 

3.3. Введення наскрізного інтегрованого курсу за вибором 

«Культура добросусідства» 

 З метою виховання компетентних, критично мислячих і толерантних 

осіб, громадян і патріотів своєї Батьківщини, які поділяють демократичні 

цінності і відповідально ставляться до рідного краю, громади, країни та  

прагнуть зберігати, розвивати і примножувати природний, економічний і 

культурний потенціал України планується введення наскрізного інтегрованого 

курсу за вибором «Культура добросусідства» для учнів 1-12 класів. 

Мета курсу здійснюється через реалізацію таких завдань: 

• Запровадити системний підхід до проведення цілеспрямованої роботи з 

формування соціальної й громадянської компетентності та однієї з її складових 

– толерантності (у широкому сенсі, тобто етнічної, релігійної, мовної, 

гендерної, вікової, соціальної та ін.) не тільки в дітей, а й у їхніх батьків. 

• Знизити навчальне та інформаційне навантаження на дітей за рахунок 

інтеграції тем та акцентувати розвивальну й виховну складову освіти.  

• Формувати бачення свого місця в сьогоденні і в майбутньому рідного 

краю, відповідального і поважного ставлення до рідного краю як 

основоположного елемента виховання патріота України. 

• Формувати стійкий інтерес до життя, культури, проблем регіону; 

установки на конструктивну діяльність, підвищення соціальної компетентності 

і відповідальності молоді за добробут рідного краю і країни як невід'ємної 

складової громадянського обов'язку.  

• Формувати вміння вести діалог і переговорний процес, розв'язувати 

проблемні і конфліктні питання відповідно до демократичних принципів і 
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принципів «культури миру». 

• Розвивати критичне мислення, формувати особистісну позицію; уміння 

продукувати нові конструктивні ідеї.  

• Сприяти розвиткові інтеграційних процесів у суспільстві й підвищенню 

рівня громадянської ідентичності.  

• Сприяти набуттю знань і вміння обстоювати свої права та набуттю 

досвіду активних соціальних дій. 

• Протидіяти розвиткові негативних культурних авто- і гетеростереотипів, 

знизити відчуття приниженості, дискримінованості, підвищити 

політкоректність.  

• Знизити агресивність дітей, прищепити навички мирного розв'язання 

конфліктних ситуацій, ознайомити з елементами шкільної медіації 

(посередництва в розв'язанні конфліктів) і переговорним процесом.  

• Розвивати навички успішної міжкультурної комунікації в дітей та їхніх 

батьків.  

• Взаємодіяти у виховній роботі з батьками, з місцевими громадами, 

національно-культурними товариствами, розвивати діалог у громаді та 

громадянську компетентність у дорослих.  

• Системно, через батьківські збори займатися просвітництвом батьків, 

сприяти інтеграції родин мігрантів, біженців, ВПО у місцеву спільноту, 

громаду. 

• Сформувати високий рівень адаптаційних можливостей дитини.  

• Популяризувати історію та культуру різних етносів, представники яких 

мешкають на теренах України, а також сучасну культуру регіону. 

• Формувати особистісну ефективність і культуру дозвілля.  

• Сприяти формуванню екологічної свідомості й природоохоронної 

поведінки. 

• Прищеплювати інтерес до рідної і державної мови, до вивчення мов 

своїх сусідів, розвивати мовну толерантність і мотивацію до оволодіння 

іноземними мовами.  

• Дати уявлення про різноманітні релігії та конфесії, ментальні 

особливості сусідів, їхнє світосприймання й цінності.  

• Ознайомити з історією регіону і країни через усну історію й 

компенсувати прогалини, що є в загальнодержавних підручниках з історії 

України.  

• Системно проводити профорієнтаційну роботу, що спрямована на 

знайомство з професіями, на які є попит у регіоні або які будуть необхідні в 

майбутньому, зважаючи на перспективи розвитку економіки області.  
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• Формувати свідоме ставлення до грошей, підприємницькі вміння й 

ініціативу дитини. 

3.4. Розвиток компетентностей через діяльність ліцею П’єра де 

Кубертена  

З 01.09.2019р. заклад починає діяльність в статусі ліцею ім. П’єра де 

Кубертена, французького спортивного та громадського діяча, педагога, 

історика, філософа, президента Міжнародного Олімпійського Комітету (1896-

1916, 1919-1925), почесним президентом МОК він залишався до кінця життя.   

В основу нашої педагогічної діяльності ляжуть моральні переконання та 

педагогічні ідеї засновника сучасного олімпійського руху, гармонійний 

розвиток особистості, чесна боротьба за перемогу, прагнення досконалості, 

дружби і поваги. 

Одним з елементів формули НУШ є «наскрізний процес виховання, що 

будується на цінностях». Ціннісні орієнтири школи – шлях до євроінтеграції.   

Наша мета - сформувати особистість, яка у своєму житті керується 

загальнолюдськими гуманістичними нормами поведінки, що культивуються 

олімпізмом та принципами олімпійської Хартії. Той факт, що сьогодні медаль 

П’єра де Кубертена вручається МОКом за благородство та вірність духу «Fair 

play» під час Олімпійських ігор і багато спортсменів вважають її навіть більш 

цінною, ніж Золота Олімпійська медаль, доводить нашим вихованцям, що 

загально-людськи цінності – це те незламне, що поєднує людей, незалежно від 

їх раси і статі, освіти, рівня статку та культурного розвитку, чи політичних 

вподобань. Це доброта, милосердя, почуття гідності та національний дух, 

любов до Батьківщини, патріотизм, інтелігентність та справедливість. 

НУШ націлює освітян готувати випускника до дорослого життя, навчати 

критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, в 

багатокультурному середовищі; саме ці принципи лежать в основі діяльності 

шкіл, які прописані в критеріях шкіл П’єра де Кубертена. 

Щодо ключових компетентностей НУШ, які визначають здатність 

випускника успішно вирішувати життєві проблеми, проводити професійну і 

подальшу освітню діяльність, то більшість з них саме і будуть розвиватись 

через діяльність закладу П’єра де Кубертена, а саме: 

Спілкування іноземними мовами 

(до участі у Міжнародних молодіжних Форумах П’єра де Кубертена 

запрошуються учні, які вільно володіють англійською мовою. Це – додатковий 

стимул для учнів вивчати іноземну мову). 

Компетентності  в природничих науках і технологіях 
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(подорожування країнами, в яких проводиться черговий Форум є 

додатковим стимулом вивчення географії; 

мистецькі конкурси, що сприяють розвитку креативного мислення, 

надають учням практичних навичок в роботі з різними матеріалами, 

різноманітними технологіями). 

Інформаційно-цифрова грамотність 

(налагодження зв’язків та спілкування з однолітками інших країн сприяє 

опануванню правилами спілкування у соціальних мережах; 

підготовка до круглих столів, конференцій тощо, сприяють опануванню 

навичками пошуку інформації у всесвітній мережі інтернет. 

Уміння вчитися впродовж життя. 

(подорожування європейськими країнами та спілкування з однолітками 

різних культур сприяють формуванню компетентностей вміння вчитися 

впродовж життя). 

Соціальні і громадянські компетентності 

(повага до людей інших культур, людей з обмеженими можливостями. 

Паралімпійський спорт. Соціальна робота – один з обов’язкових критеріїв 

участі у Форумах). 

Підприємливість 

(вміння гідно представити свою країну, поведінка під час подорожування, 

вміння організувати однолітків). 

Загальнокультурна грамотність 

(знання історії своєї країни, вихованість та піднесення олімпійських та 

загальнокультурних цінностей на відповідний рівень). 

Якою ми бачимо нашу школу у перспективі 

Ввійшовши в Міжнародну мережу шкіл П’єра де Кубертена заклад буде 

представляти Україну на міжнародному рівні, виховуючи свідомого 

громадянина, гордого за свою країну. 

Школа стане центром для проведення освітніх та культурно-

просвітницьких заходів, які популяризують загальнолюдські цінності, 

принципи чесної гри, благородної поведінки в спорті та повсякденному житті, 

виховуватимуть свідомого громадянина, здатного спілкуватися в 

багатокультурному середовищі. 

Бачимо наш заклад освіти осередком, який поєднає у собі спортивно-

культурні традиції нашого міста, всієї країни та Європи. 

Славетне місто Дніпро має амбітні плани щодо реалізації права називатися 

спортивною та культурною столицею. 
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Маємо надію, що любий Дніпро також буде пишатися тим, що єдиною 

школою, яка представляє Україну у Міжнародній мережі шкіл П’єра де 

Кубертена є школа з Дніпра! 

Плануємо своєю діяльністю поширювати серед закладів освіти ідеї 

олімпізму, на яких наголошував П’єр де Кубертен, налагодити зв’язки тісної 

співпраці зі спортивними та культурними організаціями міста, країни та світу. 

Україна крок за кроком, повільно, але свідомо рухається у спільноту 

Європейських держав та прагне розділяти Європейські цінності. 

Наші учні отримують можливість подорожувати країнами Євросоюзу, 

відвідуючи змістовні, цікаві та корисні Міжнародні Молодіжні Форуми П’єра 

де Кубертена, відчувати приналежність до своєї Батьківщини та усвідомлювати 

важливість своїх вчинків у формуванні світового іміджу України. 

Запрошення та включення школи з України у міжнародну спільноту Шкіл 

П’єра де Кубертена є свідченням того, що на нашу державу дивляться як на 

демократичну, яка здатна розділити фундаментальні європейські цінності. 

 Це дуже приємна та відповідальна місія нашого закладу освіти!   

Розвиток компетентностей через впровадження: спецкурсів, курсів за 

вибором, факультативів, роботу клубів, роботу дитячих шкільних організацій 

Класи Вид 

заняття за 

робочим 

навчальним  

планом  

 

Назва  

 

Назва програми 

Ким і коли затверджено, 

рекомендовано (лист, 

наказ від -№-) 

1-4 Спецкурс Місто мого 

дитинства 

Програма з краєзнавства 

«Місто мого дитинства» 

 

рекомендовано вченою 

радою ДОІППО, протокол  

від 16.06.2014  №2 

5-9   Спецкурс Основи 

екології 

Збірник навчальних 

програм курсів за вибором 

та факультативів з біології 

для допрофільної 

підготовки та профільного 

навчання 

Лист МОН України  

№ 1/9-436 

 від 09.08.2017 

1-4 Курсів за 

вибором    

Уроки для 

стійкого 

розвитку 

Програми курсів за 

вибором для загально-

освітніх навчальних 

закладів варіативна 

складова типових 

навчальних планів. 

«Уроки для стійкого 

розвитку. Моя щаслива 

планета» 

Лист  ІІТЗО НАПН 

України  від 06.03.2014   

№ 14.1/12-Г-341 

5вг 

6вг 

7вг 

Курсів за 

вибором    

Основи 

споживчих 

знань 

Програма курсів за 

вибором для загально-

освітніх навчальних 

закладів «Основи 

Лист ІІТЗО від 15.10.2013 

№14.1/12-Г-592 
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споживчих знань» 

8 Курсу  

за вибором 

Уроки для 

стійкого 

розвитку 

Програма курсів за 

вибором для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

«Основи споживчих 

знань» 

Лист  ІІТЗО НАПН 

України  від 06.03.2014   

№ 14.1/12-Г-341 

5бвг

6бвг 

7аб 

7вг 

Спецкурс 

  

Олімпійська 

освіта 

Програма спеціального 

курсу для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 5-11-

ті класи «Олімпійська 

освіта» 

лист Інституту 

модернізації змісту освіти 

МОН України  

№ 2.1/12-Г-483 від 

06.07.2016 

10 Курсу  

за вибором 

Фінансова 

грамотність 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

«Фінансова грамотність» 

  Наказ МОН 

 від 18.09.2014 № 1054 

 

8 Курс за 

вибором 

Основи 

теплопоста 

чання та 

теплозбере 

ження 

Програма «Основи 

теплопостачання та 

теплозбереження»  

Схвалена наук-метод 

комісією з трудового 

навчання Науково-метод. 

ради з питань освіти МОН 

України (протокол №3 

від 01.06.2015) 

10 Курс  

за вибором 

Основи 

стратегії 

сталого 

розвитку 

Освітній модуль «Основи 

стратегії сталого розвитку  

в Україні» 

Програми розвитку ООН в 

Україні, лист №1/9-625 від 

28 грудня 2015 р. 

5-6 Факультатив Вчимося 

жити разом 

Вчимося жити разом Лист ІМЗО від 23.05.2016  

№2.1/12-Г-231 

8-11 Факультатив За здоровий 

спосіб життя  

«Морально-ціннісні 

аспекти формування 

навичок здорового 

способу життя у старших 

підлітків» 

Лист ІМЗО від 23.05.2016 

№ 2.1/12-Г-227 

8-9 Факультатив Методи 

наукових 

досліджень 

 

Збірник навчальних 

програм курсів за вибором 

та факультати-вів з 

біології для допро-фільної 

підготовки та профільного 

навчання. 

Лист ДНУ «Інститут 

інноваційних техноло-гій і 

змісту освіти» МОН 

України від 27.01.2014 

№ 14.1/12-Г-58 

 

Формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній 

людині для успішної життєдіяльності буде здійснюватися також через 

організацію роботи шкільних клубів. 

Клуб «ПЛЕСО»  Тлумачення нашої абревіатури: 

П – природа 

Л – людина  

Е – економіка  
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С – суспільство  

О – освіта  

Мета:  розвиток і виховання  особистості, здатної до життя в суспільстві та 

цивілізованої взаємодії з природою, формування екологічного мислення і 

свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як унікальної цінності.  

Завдання: 

формування розуміння необхідності узгодження стратегії природи і 

стратегії людини на основі ідеї універсальності природних зв’язків та 

самообмеженості, подолання споживацького ставлення до природи; 

розвиток особистої відповідальності за стан довкілля;  

вміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в 

рамках сталого розвитку; 

розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем 

навколишнього середовища;  

оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки;  

відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з 

довкіллям, виховання любові до рідної природи. 

        Клуб  «ЧЕРЕЗ ЗДОРОВ’Я ДО ГАРМОНІЇ СВІТУ» 

Мета:  реалізація цільового підходу до проблеми поєднання в освітньому 

процесі спільної діяльності всіх учасників освітнього процесу і громадськості в 

умовах інтенсивного використання інноваційного змісту та технологій освіти, 

створення здоров’язбережувального освітнього середовища, що забезпечує 

повноцінний розвиток учнів;  

самореалізація особистості, орієнтована на ідеал здоров'я, в єдиному 

інформаційному просторі школи, родини, громадському середовищі з 

урахуванням вікових потреб дітей та формування у них свідомого ставлення до 

здоров’я і зваженого вибору власного способу життя; 

 виховання інтелектуально, фізично, духовно і морально розвиненої 

особистості учня з гармонійним поєднанням загальнолюдських та національних 

цінностей, здатної до соціального самовизначення, самореалізації людини нової 

формації, що акумулює в собі найкращі гуманістичні якості; 

формування уміння працювати в команді, попереджати і розв’язувати 

конфлікти, досягати компромісів та усвідомлювати роль навколишнього 

середовища для життя і здоров’я людини. 

Клуб  «ПРОПОНУЙ, ОРГАНІЗОВУЙ, ВИКОНУЙ» 

Мета: розвивати світогляд, пов'язаний з ціннісними орієнтирами учня, 

його здатністю бачити та розуміти навколишній світ, орієнтуватись у ньому, 
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усвідомлювати свою роль і призначення, творчу спрямованість, уміти вибирати 

цільові та знаннєві установки для своїх дій і вчинків, приймати рішення. 

 Завдання: 

розвивати у  учнів здібності вирішувати в повсякденному житті реальні 

проблеми - від побутових до виробничих і соціальних;  

вчити опанувати різні способи діяльності у власних інтересах і 

можливостях, що виражається в безперервному самопізнанні, розвитку 

необхідних сучасній людині особистісних якостей;  

формуванні психологічної грамотності, культури мислення та поведінки; 

вимагати відповідної функціональної грамотності: уміння відрізняти факти 

від домислів; 

вчити «уміти витягати користь із досвіду», «уміти вирішувати проблеми», 

«організовувати взаємозв'язок минулих і дійсних подій», «уміти знаходити нові 

рішення». 

Клуб «ОБІЗНАНІ, СВІДОМІ, КОМПЕТЕНТНІ»   

Мета: виховати патріота, інноватора та особистість, яка володіє знаннями 

та вміє їх застосовувати у різних сферах сучасного життя.  

Завдання: сприяння вихованню європейської свідомості, пропаганда 

європейських цінностей, вироблення нового стилю відносин, поведінки та 

мислення з метою набуття основних необхідних компетентностей для життя та 

праці у сучасному євроінтегрованому суспільстві; удосконалення навичок 

самостійного здобуття та критичного аналізу інформації; мотивація до 

вивчення іноземних мов.  

Клуб «ДЕБАТИ», девіз «Думай. Говори. Перемагай.»        

Метою роботи клубу є формування громадянських компетенцій молоді 

через відкриту дискусію, дебати, технологію критичного мислення, ефективну 

комунікацію та взаємодію. 

Шкільна академія наук  «НАУКА І ПІЗНАННЯ»         

Мета: виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати 

відповідальні рішення та дотримується прав людини. 

Завдання: набуття учнями компетентностей, динамічної комбінації знань 

умінь і навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 

якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, проводити 

подальшу навчальну діяльність. Формування знань на які будуть накладатися 

уміння цими знаннями користуватися , цінності та навички, що знадобляться 

випускникам школи в професійному та приватному житті. 
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Мета організації роботи дитячих шкільних організацій: 

формування цілісної особистості, патріота, новатора здатного критично 

мислити та працювати в команді;  

створення сприятливих умов для самовираження дітей у різних видах 

діяльності, розвитку творчої компетентності, громадянського зростання;  

набуття учнями позитивного досвіду суспільної поведінки.  

Шкільна дитяча організація «ДОБРИК КРОКУЄ ПО ПЛАНЕТІ» 

Мета: сприяння розвитку особистості освіченої, особистості високої 

культури. Виховання розуміння власної національної ідентичності та поваги до 

розмаїття культурного вираження інших. Розвиток здатності і бажання 

дотримуватися здорового способу життя. 

Завдання: 

формування морально, інтелектуально і духовно розвиненої особистості, 

яка здатна критично мислити;   

виховання в дітей української національної свідомості, історичної пам'яті, 

любові до рідної мови, культури; виховання відповідального громадянина. 

організація гуманного спілкування, співробітництва дітей, здатності 

співпрацювати в команді.  

розвиток уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати 

рішення; уміння конструктивно керувати емоціями; 

розвиток уміння розумно та раціонально користуватися природними 

ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього 

середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися 

здорового способу життя. 

 

Шкільна дитяча організація «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» 

Мета і завдання: 

уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в 

рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для 

життя і здоров’я людини; 

уміння застосовувати науковий метод для поліпшення екологічної 

ситуації, захист і відтворення довкілля, біологічного різноманіття та здоров’я 

громадян України;  

розвиток уміння спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати 

дані, проводити експерименти, аналізувати результати;  
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організація й проведення заходів, спрямованих на припинення діяльності, 

яка загрожує екологічній безпеці, біологічному різноманіттю, здоров’ю 

громадян України;  

сприяння розробленню, впровадженню вітчизняних екологічно 

збалансованих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій в усіх галузях 

господарської діяльності;  

побудова громадянського суспільства в Україні, що ґрунтується на 

загальнолюдських цінностях та принципах екологічної етики. 

3.5.  Співпраця закладу з Міжнародним комітетом мережі шкіл  

П’єра де Кубертена 

Міжнародне співробітництво закладів освіти законодавчо ухвалено в 

законі України про освіти (розділ ХІ стаття 84,84). В 2019 році заклад, єдиний в 

Україні, член Міжнародної мережі шкіл П’єра де Кубертена.   

В основу нашої педагогічної діяльності ляжуть моральні переконання та 

педагогічні ідеї засновника сучасного олімпійського руху Пьєра де Кубертена  

– людини, яка все своє життя присвятила ствердженню ідей гармонійного 

розвитку особистості, чесної боротьби за перемогу, прагнення досконалості, 

дружби і поваги. 

Наша мета – сформувати особистість, яка у своєму житті керується 

загальнолюдськими гуманістичними нормами поведінки, що культивуються 

олімпізмом та принципами олімпійської Хартії. 

Завданням педагогічного колективу має стати інтегрування олімпійської 

освіти у весь освітній процес. 

 

3.6. Професійна освіта учнів старшої школи 

Згідно з Концепцією розвитку освіти одним з головних завдань закладу 

освіти є формування і розвиток соціально-зрілої, творчої особистості, 

підготовленої до професійного самовизначення. Моніторинг професійної 

спрямованості учнів, врахування потреб в регіоні стали основою для створення 

умов у закладі для виробничого навчання та здійснення професійної підготовки 

водіїв транспортних засобів категорії В.  

В школі створено матеріально-технічне та комплексно-методичне 

забезпечення з відповідного напрямку, планується вдосконалення  матеріально-

технічної бази навчальних кабінетів, поповнення методичного забезпечення та  

державна акредитація закладу у Міністерстві внутрішніх справ України у 2022 

році.  
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Рік 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2023-2023 2023-2024 

Кількість 

випускників 

30 30 30 30 30 

 

3. 7. Інклюзивне навчання  

Згідно закону України «Про освіту» кожна школа за своєю філософією 

повинна бути інклюзивною, тобто готовою у будь який час прийняти кожну 

дитину, прагнучі створити  максимально сприятливе середовище для розвитку 

її потенціалу.  

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами 

в інклюзивних класах забезпечуватиметься асистентами вчителя, які пройшли 

для цього відповідні курси в ДОІППО; практичним психологом, логопедом, 

вчителем-дефектологом, соціальним педагогом, інструктором з фізичної 

культури. Робота всіх спеціалістів буде організована відповідно до розроблених 

планів та програм, результати роботи розглядатимуться на шкільних 

консиліумах, враховуватимуться недоліки та корегуватимуться плани. 

В школі створена медіатека – інтерактивний простір нового покоління для 

навчання й обміну думками. Тут можна почитати, посидіти в Інтернеті, 

відпочити, поспілкуватися з однолітками. У 2019 р. створено ресурсну кімнату. 

Рік 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2023-2023 2023-2024 

п.ш сер. п.ш сер. п.ш сер. п.ш сер. п.ш сер 

Кіл-сть 

учнів 

9 0 8 3 7 4 4 7 2 9 

Індивідуальне навчання організовується з метою  рівного доступу до 

освіти для дітей з особливими потребами, згідно наданих довідок (п.2 

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 

№8).  В ній відбувається навчання дітей за індивідуальним планом розвитку у 

супроводі корекційного педагога та психолога і фізична адаптація дітей з 

інвалідністю. Тут діти з особливими освітніми потребами під наглядом 

педагогів або з іхньою допомогою набувають також навичок 

самообслуговування, які допоможутьїм адаптуватись у соціумі. 

Дистанційна освіта розглядається як форма навчання з використанням 

комп'ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну 

взаємодiю на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами 

iнформацiйної мережi; це можливість навчатися та отримувати необхідні 

знання віддалено від навчального закладу в будь який зручний час. Положення 
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про дистанційну освіту та Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні 

регулює права та обов'язки учасників навчального процесу. 

З метою розвитку інформаційно-освітнього простору Дніпропетровщини 

удосконалення контенту платформи дистанційного навчання науково-

педагогічного проекту «Обласна електронна школа «Школа відкрита для всіх» 

вивчення і розповсюдження кращого педагогічного досвіду вчителями створено 

відкриті освітні ресурси з фізики, біології, англійської мови, історія України, 

фізичної культури, основ здоров’я. 

3.8. Шляхами забезпечення рівного доступу до якісної освіти має стати 

вільний доступ до мережі інтернет.  

У період глобалізації і впровадження нових педагогічних технологій 

важливе місце у освітньому процесі займає інтернет. Більшість нових 

технологій залежить від доступності ресурсів мережі інтернет. Підключення до 

мережі інтернет дає змогу закладу розвивати в учня його потенціал через 

підвищення мотивації до навчання та зацікавленість в тому чи іншому 

навчальному предметі. На 2019 рік всі навчальні кабінети та адміністративні 

приміщення підключено до мережі інтернет, що дає можливість впровадження 

в освітній процес інформаційно-комунікативних технологій та використання 

інтернету як сучасного інформаційного ресурсу. 

Моніторинг задоволеності щодо надання якісних освітніх послуг та 

сприятливого мікроклімату, толерантного ставлення до вихованців.   

Управлінська практика засвідчує доцільність проведення моніторингу не 

лише якості реалізації Державних стандартів, але й ефективності освітніх 

послуг, що надаються закладом. Під освітньою послугою ми розуміємо 

організований процес навчання для набуття необхідних знань, навичок, вмінь, 

компетентностей; це особливий інтелектуальний товар, який надається 

стороною, що організує і здійснює освітній процес та отримується іншою 

стороною, тобто учнем. Тож здійснення моніторингових досліджень з метою 

визначення якості надання освітніх послуг є одним з основних шляхів 

вдосконалення освітнього процесу в закладі. 

    Створення умов для розвитку  дітей.  

Академічна свобода учня,  яка охоплює передусім такі елементи як 

свободу викладання, свободу проведення наукових досліджень та свободу 

навчання. Освіта є сферою відповідальності, як з боку закладу освіти, або 

вчителя за її якість, так і з боку учня, за її ефективне засвоєння. 

Безвідповідальність тих, хто навчається, руйнує освіту, зводить її нанівець. 

Зусилля педколективу будуть марними, якщо учень не бажає навчатися.  
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Тож, на наш погляд, основна відповідальність за якісну освіту 

покладається на тих, хто навчається. Реалізувати це можна лише шляхом 

виховання потреби у навчанні в учнів через формування почуття 

відповідальності за власну освіту не лише як за власне надбання, але й як 

надбання сім’ї, колективу, держави. 

 

Розширення мережі гуртків за інтересами 

Назва гуртка  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Сучасної української мови 15 20 25 30 30 

Спілкуємось англійською 20 25 30 35 35 

Основи комп’ютерної графіки 28 32 35 40 40 

Військово-прикладні види спорту 10 12 15 20 20 

Захисник Батьківщини 10 12 15 20 20 

Влучний стрілець 10 12 15 20 20 

Медико-санітарна підготовка 10 12 15 20 20 

Будова автомобіля 30 40 50 60 60 

Правила дорожнього руху 30 40 50 60 60 

Практичне керування автомобілем 30 40 50 60 60 

 

Залучення викладачів вузів для роботи з обдарованими  дітьми має за 

мету охоплення науково-дослідницькою діяльністю, виконанням 

індивідуальних творчих завдань, використання під час занять творчих 

нестандартних завдань, підготовка до написання рефератів, курсових робіт, 

наукових статей. 

Назва спеціальності 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Біологія, екологія + + + + + 

Географія, економіка + + + + + 

Початкова школа  + + + + 

Іноземна мова    + + 

Математика, фізика   + + + 

Подолання конфліктів між учасниками освітнього процесу. Однією із 

особливостей педагогічної взаємодії є її висока конфліктність. Свідоме 

управління конфліктною ситуацією можливе лише з позиції конструктивного 

ставлення до конфлікту, що передбачає, з одного боку,  не прийняття 

емоційних безпредметних конфліктів у спілкуванні між людьми, з іншого – 

розумне і конструктивне ставлення до конфліктів (залучення до вирішення 

конфліктних ситуацій представників адміністрації, практичного психолога, 
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комісію у вирішенні трудових спорів, при необхідності – працівників сектору 

ювенальної превенції АНД відділу поліції), центру соціальних служб та інших 

спеціалістів. 

 

 

 

 

 

3.9. Підвищення мотивації учня  до навчання   

Готовність вчителя до впровадження інноваційних технологій

   

 Академічна свобода - делегація навчально-методичних повноважень на 

рівень вчителя для свободи вибору та творчої реалізації педагогічних ідей.  

Стаття 54 нового закону «Про освіту» вказує, що педагоги мають право на 

«академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну, науково-педагогічну, та наукову діяльність, вільний вибір форм, 

методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі». 

Добровільна незалежна сертифікація 

В плані реалізації освітньої реформи планується розроблення механізму 

добровільної сертифікації вчителів з метою підвищення його соціального 

статусу. Новий закон «Про освіту» запроваджує сертифікацію, результатом якої 

буде 20% надбавка до посадового окладу  

Сертифікація передбачає два етапи. 

курсова перепідготовка 

онлайн сертифікація 

лекції 

інтернет-марафони 

вебінари 

тренінги 
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І етап – це зовнішнє тестування, яке буде проводити український центр 

якості освіти, в ході якого будуть перевірятися знання методики, особливості 

реформи, знання предмету.  

ІІ етап – це моніторинг роботи вчителя безпосередньо в класі, тому що 

одна справа – теоретичні знання, а друга справа – як він працює безпосередньо 

з дітьми; це буде здійснювати Державна служба якості освіти. 

Планується також обмін, поширення досвіду роботу через: 

- участь в конференціях, семінарах, конкурсах педагогічної майстерності; 

- друк досвіду в освітніх виданнях. 

3.10. Педагогіка партнерства 

З метою гармонізації стосунків між учасниками освітнього процесу 

заплановано проведення: 

Днів «Школа відкрита для всіх» 

Завдання: ознайомлення батьків з освітнім закладом, особливостями освітнього 

процесу, залучення їх до активної участі в ньому. Це  – уроки та позакласні 

заходи, які відкриті для всіх батьків. Після цього керівництво закладу 

проводить бесіду з батьками, відповідає на їхні запитання, цікавиться 

враженнями.  

Майстер-класів  

Завдання: підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, 

засвоєння ними певних знань, формування вмінь і навичок, роз’яснення 

значення вікових особливостей дитини для становлення особистості, 

формування свідомого ставлення до життя, а також надання практичної 

допомоги в розв’язанні проблем у вихованні та розвитку учня. 

Днів довіри  

Це  – форма індивідуальних консультацій для батьків у визначений час. У 

цей день батьки можуть зустрітися з фахівцями закладу і поставити запитання, 

які їх хвилюють. Така форма роботи дає змогу батькам отримати вичерпні 

кваліфіковані відповіді на проблемні запитання, а фахівцям  - більше дізнатися 

про сімейне виховання.  

Сімейних днів в класі (аукціон сімейного виховання)  

Це час неформального спілкування батьків класу з вирішенням виховних 

проблем по обміну досвідом виховання та вирішення нагальних проблем, які 

виникли в класі або в окремій родині. 

         День професій 
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Завдання: ознайомити учнів з професіями батьків їхніх однокласників, сприяти 

усвідомленню учнями важливості розвитку власних інтелектуальних здібностей 

щодо перспектив у майбутній професійній діяльності, спонукати учнів до 

обрання професійного шляху відповідно до власних здібностей, рис характеру 

та захоплень. 

Педагогічний десант 

Це – відвідування всіма учителями-предметниками батьківських зборів з 

запрошенням представників адміністрації та практичного психолога з  метою 

вирішення існуючих проблем класу, надання рекомендацій та підвищення 

зацікавленості батьків в результатах освітнього процесу. 

 
Розділ IУ. Реалізація державної освітньої політики у навчальному закладі 

4.1 Виконання вимог нормативно-правових документів у галузі освіти 

Напрям  

діяльнос

ті 

Термін  

виконання 

2019/2020  

н. р 

2020/2021  

н. р. 

2021/2022 

 н. р. 

2022/2023  

н.р. 

2023/2024  

н.р 
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Червень  Затвердження робочого навчального плану на новий навчальний рік  

Серпень Про організацію роботи педагогічного колективу щодо виконання 

інструкцій з обліку дітей в мікрорайоні школи Аналіз стану  охоплення 

дітей мікрорайону загальною середньою освітою 

Організація профільного, допрофільного та поглибленого навчання 

Організація роботи піклувальної ради та батьківської ради 

Організація  роботи батьківського всеобучу 

Організація профорієнтаційної роботи 

Вересень Регламентація відповідно до нормативних документів: режиму роботи 

школи, структури школи, структури навчального року, затвердження: 

    - навчального плану та програм; 

    - розкладу уроків з урахуванням відповідних рекомендацій 

Міністерства освіти та санітарно-гігієнічних вимог; 

    - правил внутрішнього розпорядку; 

    - календарного планування за предметами на півріччя; 

    - плани виховної роботи на півріччя; 

    - планів гуртків, факультативів; 

    - планів фізкультурно-оздоровчої роботи; 

    - плану робот бібліотеки школи; 

    - плану роботи з допризовної підготовки, призначення командирів 

взводів; 

    - вимог щодо введення шкільної документації. 

 Організація роботи ГПД на бюджетній основі для учнів 1-х класів та 2-4 

класів 

 Організація індивідуального навчання 

Жовтень 

 

 

«Підсумки роботи педагогічного колективу щодо виконання інструкцій з 

обліку дітей   в мікрорайоні школи» 

Робота по підготовці видачі документів про освіту на комп'ютерній  
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основі 

Про хід підготовки майбутніх першокласників  до  навчання  в школі 

 «Про держав-

ний стандарт 

базової і пов-

ної загальної 

середньої 

освіти»   

     «Про дер-

жавний стан-

дарт базової і 

повної загаль-

ної середньої 

освіти»   

О
р
га

н
із

ац
ія

 

х
ар

ч
у
в
ан

н
я
 

  

Вересень 

 

  Наказ «Про організацію харчування в школі»  

  Наказ «Про забезпечення безкоштовного харчування учнів пільгових 

категорій та учнів початкових класів» 

Протягом 

року 

Контроль за станом харчування 

Щотижневий звіт класних керівників про стан харчування учнів  

  

Періодична звітність про охоплення гарячим харчуванням учнів школи 

та учнів пільгових категорій   

Травень Наказ «Про підсумки організації  харчування учнів  школи» 

О
зд

о
р
о
в
л
ен

н
я
 у

ч
н

ів
 Вересень  Затвердження в СЄС режиму роботи школи, розкладу уроків, дзвінків 

 Наказ «Про заборону тютюнокуріння у навчальному закладі» 

Квітень 

 

 

   «Про організацію роботи  літнього  шкільного  табору» 

     «Про організацію оздоровлення учнів школи під час літніх канікул» 

  

  

 

 

 

 

  Про виконання 

заходів антикоруп-

ційної програми 

Про формування 

здоров'язберігаючих 

компетентностей 

школярів 

Про рівень 

профілактичної 

роботи з дітьми, 

схильними до куріння 

м
ед

и
ч
н

е 

о
б
сл

у
го

в
у
в
ан

н
я
 у

ч
н

ів
 т

а 
в
ч
и

те
л
ів

 

   

Серпень Накази «Про проходження медичного огляду працівниками школи» 

Вересень Наказ «Про організацію роботи спецмедгрупи з фізичного виховання» 

Організація роботи з учнями по профілактиці СНІДу, алкоголізму, 

наркоманії, тютюнопаління 

Організація роботи з питань профілактики правопорушень 

Організація роботи щодо профілактики дитячої бездоглядності та обліку 

відсутніх  

Організація  проведення профілактичних медичних оглядів учнів  

Організація роботи з питань профілактики правопорушень 

Листопад Координація спільної роботи з представниками кримінальної міліції, 

управління служби у справах дітей 

Грудень «Про виконання заходів   щодо дотримання санітарно-епідеміологічного 

режиму в закладі» 

Січень 

 

«Про стан захворюваності учнів школи протягом навчального року» 

Лютий «Про рівень дотримання норм фізичного навантаження учнів у 

спеціальних медичних групах» 

Березень  «Про стан просвітницької роботи серед учнівської молоді щодо 

дотримання санітарно-гігієнічних норм» 

Травень  «Про дотримання вимог санітарного законодавства у школі» 
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о
р
о
н

а 
п

р
ац

і 
(О

П
) 

  

 Серпень Вступний інструктаж з ТБ та ОП   

Ознайомлення та видача інструкцій новоприбулим вчителям    

Організація роботи з питань охорони праці: дотримання норм техніки 

безпеки та призначення відповідальних за роботу з охорони життя та 

здоров’я учнів та працівників, протипожежної безпеки 

 

 
Вересень Первинний та вступний інструктажі з ТБ та БЖД «Ознайомлення з 

інструкцією первинного та вступного інструктажів для новоприбулих 

учнів  

• «Про організацію роботи з охорони праці»; 

• «Про організацію роботи з протипожежної безпеки»; 

• «Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху»; 

• «Про створення комісії для розслідування нещасних випадків»; 

• «Про створення комісії з надзвичайних ситуацій» 

Розподіл учнів на медичні групи для занять фізичною культурою 

Організація навчання дітей віднесених для занять фізичною культурою 

до спеціальної медичної служби 

Створення комісії з розслідування нещасних випадків. 

Організація заходів щодо попередження дитячого травматизму 

Організація рейдів  по перевірці обладнання та стану приміщень щодо 

дотримання ТБ та БЖД 

Грудень  «Про дотримання правил ТБ під час канікул» 

Листопад

березень 

 Контроль за дотриманням правил ТБ на уроках фізкультури і під час 

перерв 

 Контроль за станом   техніки безпеки та охорони праці у школі  

Січень, 

лютий 

Функціонально-адміністративна нарада «Про дотримання норм ТБ та 

охорони здоров'я учнів»  

Функціонально-адміністративна нарада «Про стан санітарно-епідемічної 

ситуації у школі» 

Квітень Наказ «Про організацію та проведення дня цивільного захисту»    

Засідання штабу ЦЗ 

Розробка та поновлення документації з питань цивільного захисту згідно 

з новими нормативно-правовими документами 

Проведення навчальних занять з основ цивільного захисту                                          

«Про підсумки Дня ЦЗ та аналіз роботи з ЦЗ»  

 

 

Травень 

 

 

 Про дотри-

мання правил 

протипожеж-

ної безпеки в 

класних 

приміщеннях 

та рекреаціях 

школи» 

Про органі-

зацію та 

здійснення 

просвітниць

кої роботи 

серед учнів 

із питань 

безпеки 

дорожнього 

руху» 

Про дотри-

мання учас-

никами НВП 

та технічни-

ми працівни-

ками вимог 

чинного 

законодавст

ва з ОП та 

ТБ» 

Про дотрима-

ння правил 

ТБ на уроках 

фізичної 

культури 

і трудового 

навчання» 

Про рівень 

профілактичної 

роботи серед 

учнів школи 

щодо 

попередження 

травматизму» 

 

4.2. Реалізація вимог Державного стандарту початкової освіти 

 
Освітні 

галузі 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022-2023 2023/2024 
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Мова і 

література 
 Стан 

викладання 

літературного 

читання  

  Стан 

викладання 

української 

мови  
Математика Стан 

викладання 

математики у  

    

Природозна

вство 
  Стан 

викладання 

природо-

знавства  

  

Мистецтво Про стан 

викладання 

образотворчо-

го та 

музичного 

мистецтва 

    

Технологія  Про стан 

викладання  

інформатики 

 Про стан 

викладання 

трудового 

навчання  

 

Здоров’я і 

фізична 

культура 

    Про формува-

ння здоров’я- 

зберігаючих 

компетентнос 

тей молодших 

школярів 
Курси за 

вибором 
 Про 

використан-

ня варіативної 

частини 

плану для 

забезпечення 

розвитку 

загальної 

креативності 

учасників 

НВП 

 Про стан 

викладання 

хореографії 

 

Всеукраїнсь

кий науково-

педагогічний 

проект 

«Інтелект 

України» 

 Моніторинг 

роботи 

вчителів за 

Всеукраїнсь-

ким проектом 

«Інтелект 

України» 

   

Інклюзивна 

освіта 
   Моніторинг 

роботи з 

дітьми, які 

мають 

особливі 

освітні 

потреби 
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Група 

продовжено

го дня 

 Організація 

роботи ГПД 

   

 

 

 

 

 

4.3. Реалізація вимог Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти 

Освітня 

галузь 

Пред 

мет 

2019/2020  

н. р. 

2020/2021  

н. р. 

2021/2022 

н.р. 

2022/2023 н. 

р. 

2018/2019  

н. р 

М
о
в
и

 і
 л

іт
ер

ат
у

р
и

 

М
о
в
н

и
й

 

к
о
м

п
о

н
ен

т 

Про формування 

читацької та 

мовленнєвої 

культур на 

уроках 

української 

мови і літератури  

 

 

 

  Впровадження 

інтерактивних 

форм і методів 

навчання учнів 

на уроках 

української 

мови і 

літератури 

Про 

формуванн

я 

комунікати

вної та 

літературно

ї 

компетенції 

учнів на 

уроках 

мови і 

літератури 

 

Л
іт

ер
ат

у
р
н

и
й

 к
о

м
п

о
н

ен
т 

Про стан 

викладання та 

рівень знань 

учнів із 

зарубіжної 

літератури в 10-

12 класах 

 Стан 

викладання 

зарубіжної 

літератури у 

7-9 класах: 

відпові-

дність рівня 

навчальних 

досягнень  

учнів 

вимогам 

програми 
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Ін
о
зе

м
н

і 

 м
о
в
и

 

  Стан викла-

дання та рівень 

знань учнів з 

англійської 

мови в 

інтелект-класах 

Впровадження 

інтерактивних 

форм і методів 

навчання учнів 

на уроках 

іноземної мови 

Впровадж

ення 

інтерактив

них форм і 

методів 

навчання 

учнів на 

уроках 

іноземної 

мови      

 
С

у
сп

іл
ьс

тв
о
зн

ав
ст

в
о

 

   Іс
то

р
ія

  
У

к
р
аї

н
и

, 
В

се
св

іт
н

я 
іс

то
р
ія

, 

п
р

ав
о

зн
ав

ст
в
о
, 
л
ю

д
и

н
а 

і 

су
сп

іл
ьс

тв
о

 

Про формування 

в учнів критич-

ного мислення, 

навичок оціню-

вання історичних 

подій, 

суспільних явищ 

і процесів»  

 Про формува-

ння активної 

соціальної та 

громадянської 

позиції 

(соціалізація 

особистості у 

шкільному 

просторі)  

Про стан 

викладання 

історії та 

традицій 

українськог

о народу, 

проектні 

методи ор-

ганізації 

освітнього 

процесу на 

уроках»  

Про сформо-

ваність  

правознавчих 

компетенцій 

школярів» 

Е
ст

ет
и

ч
н

а 
к
у

л
ь
ту

р
а
 

М
и

ст
ец

тв
о

 

Про практичне 

засвоєння основ-

них понять і 

термінів на  

уроках образо-

творчого 

мистецтва 

 Про самореа-

лізацію твор-

чого потенці-

алу особис-

тості на уро-

ках предметів 

естетичного 

циклу 

  Про стан 

викладання 

музики в 

середній 

школі 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 

Стан формування 

умінь застосову-

вати математичні  

методи для 

вирішення прик-

ладних завдань 

Про опанування 

учнями системи 

математичних 

знань як основи 

формування 

відповідних  

математичних 

компетенцій 

Стан викла-

дання та 

рівень знань 

учнів з 

математики в 

випускних 

класах 

 

 

 

 

 

Про 

розвиток 

культури 

логічного і 

алгоритмі

чного 

мислення 

на уроках 

математик

и 

Моніторингов

е дослідження 

якості матема-

тичної освіти 

учнів 5-6 

класів 

П
р

и
р

о
д

о
зн

ав
ст

в
о

 

     П
р

и
р

о
д

о
з-

н
ав

ст
в
о

 

   Про 

формуванн

я наукового 

світо-гляду 

і критично-

го 

мислення 

учнів на 

уроках 

природозна

вства 
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Б
іо

л
о

гі
я
 

Організація та 

здійснення тема-

тичного обліку 

навчальних 

досягнень учнів 

на уроках  

біології 

    

Х
ім

ія
 

  Про рівень на-

буття учнями 

досвіду 

практичної та 

експеримента

льної діяль-

ності на 

уроках хімії 

  

Г
ео

гр
аф

ія
 

     

 

 Впровадження 

інтерактивних 

форм і методів 

навчання 

учнів на 

географії 

Ф
із

и
к
а 

та
 

ас
тр

о
н

о
м

ія
 

 Про формуван-

ня наукового 

стилю 

мислення на 

уроках фізики 

та астрономії 

    

Т
ех

н
о
л
о
гі

ї 

Т
р
у
д
о
в
е 

 

н
ав

ч
ан

н
я
 

  Про стан 

викладання та 

рівень практи-

чних навичок 

учнів з трудо-

вого навчання 

  

Ін
ф

о
р
м

ат
и

к
а 

 Про 

формування 

інформаційних 

компетенцій 

школярів 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ф
із

и
ч

н
а 

 к
у

л
ь
ту

р
а 

Стан 

викладання та 

рівень фізичних 

навичок учнів 

 Про стан 

організації 

спортивно-

розвивальної 

роботи   

Про 

формуван-

ня 

рухових 

навичок 

школярів 

та рівень 

їх фізичної 

підготовле

ності 
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З
д

о
р

о
в
'я

 і
 ф

із
и

ч
н

а 
к
у

л
ь
ту

р
а
 

О
сн

о
в
и

 

зд
о

р
о

в
'я

 

  Про  усвідом 

лення ролі 

навколишнього 

середовища 

для життя і 

здо-ров’я 

людини, 

здатність і 

бажання дотри-

муватися 

здорового 

способу життя 

 

 

Про 

формування 

здоров'язбері-

гаючої 

компетентнос

ті школярів 

В
ар

іа
ти

в
н

а 
с
к
л
а
д

о
в
а
 

 

Про формування 

умінь розумно та 

раціонально 

користуватися 

природними 

ресурсами в 

рамках сталого 

розвитку» 

    

 

 

 

4.4. Реалізація завдань Нової Української Школи по вихованню 

випускника нової школи –  «ОСОБИСТОСТІ, ПАТРІОТА, ІННОВАТОРА» 

Однією з наскрізних ліній, згідно Концепції Нової Української школи є 

виховання громадянської відповідальності. Метою виховної роботи школи має 

стати сприяння формуванню особистісних якостей громадянина демократичної 

держави, патріота України, виховання  особистості, якій притаманні 

демократична громадянська культура, готовність до компетентної участі у 

житті суспільства.   

Відповідно до Концепції НУШ, виховний процес в закладі орієнтувався на 

загальнолюдських цінностях, зокрема морально-етичних (гідність, чесність, 

справедливість, турбота, повага до життя, до себе та інших людей), соціально-

політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови 

та культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, 

солідарність, відповідальність) через форми позакласної роботи. 

Напрям діяльності 2019/20 н. р. 2020/21 н. р. 2021/22 н.р. 2022/23 н. р. 2023/24 н. р. 

Національно-

патріотичне виховання 
+ + + + + 

Превентивне виховання 

 
+ + + + + 
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Правоосвітня та 

правовиховна робота 
+ + + + + 

За здоровий спосіб 

життя 
+ + + + + 

Екологічне виховання + + + + + 

Художньо-естетичне 

виховання 
+ + + + + 

Трудове виховання + + + + + 

 Робота учнівського 

самоврядування 
+ + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ У.  Управління освітнім процесом 

5.1. Ц И К Л О Г Р А М А         Р О Б О Т И 

 

         Тиждень 

День 
І ІІ ІІІ ІY 

Понеділок 
Класні  години,    адміністративні  ради 

 

Вівторок 

Засідання   ради 

старшокласників 

 

Засідання   

предметних  

методичних 

комісій 

  

Робота 

методичних 

творчих груп 

Психолого-

педагогічний  

семінар 

Середа 

 

Засідання 

методичної ради 

 

Засідання 

динамічних  

творчих груп, 

клубів  

Наради при 

директорі 
 

Четвер 

Батьківські збори,  

педагогічний  

всеобуч  батьків 

Чистий  четвер 

 

 

Чистий  четвер 

Засідання 

академії наук 

ліцею 

Чистий  четвер 

Засідання  

батьківського  

комітету 

Чистий  четвер 
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П'ятниця 

Засідання ради 

лідерів 

 

  Робота 

методичних 

об'єднань 

класних 

керівників 

 

 

5.2. РОЗПОДІЛ   ОБОВ'ЯЗКІВ   МІЖ   ЧЛЕНАМИ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 П. І.Б. Класи Організаційно-

педагогічна 

діяльність 

адміністрації 

Контрольно-

аналітична 

діяльність 

Інноваційна та 

науково-

методична 

діяльність 

З науково-

методичної 

роботи, 

НВР 

старша 

школа 

Данюшина 

Л.М. 

8-11 Програма 

розвитку 

Перспективний 

план 

Річний  план 

Розклад уроків 

Тарифікація 

Комплектування 

Документи про 

освіту  

Відпустка  

 

Освітній процес 

у  8-11 класах 

Методична 

робота  

ДПА, ЗНО 

Виконання 

навчальних 

планів та 

програм 

Атестація 

вчителів   

Курсова 

перепідготовка 

Методична рада 

Робота 

методичних 

служб 

Робота клубів,     

ПМК   

Коучінг молодого 

вчителя  

Педагогічні 

конкурси 

З   НВР, 

середня  

школа 

Іванова 

С.А. 

6-8 Статистична 

звітність. 

Рух учнів  

Успішність 

Табель на з\плату  

Освітній процес 

у 5-7  класах. 

Робота з 

обдарованими 

дітьми.  

Виконання 

навчальних 

планів та 

програм. 

Організація 

заміни  уроків. 

ПМК вчителів 

суспільно-

гуманітарного 

профілю, вчителів 

спортивно-

розвивального 

профілю 

Спортивно-масові 

конкурси, 

змагання 

Робота шкільної 

академія наук 

Олімпіади 

Учнівські 

конкурси 

З  НВР, 

початкова 

школа 

Остроумен

ко А.О. 

1-4 Індивідуальне 

навчання  

ГПД 

Харчування, 

Літній  табір, 

Освітній процес 

у 1-4 класах 

ДПА в 

початковій 

школі 

Виконання 

навчальних 

програм 

Безпека 

життєдіяльності 

учнів та 

ПМК вчителів 

початкової школи 
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працівників.  

Профілактика 

травматизму. 

Педагог 

організатор 

Біліченко 

С.П. 

5-11 Робота з важкими 

сім'ями 

Виховна  робота 

Робота 

факультативів та 

гуртків 

Спортивно-

масова та 

оздоровча 

робота. 

Позакласна 

робота 

Педагог 

організатор 

Бугир Л.М. 1-11 Багатодітні, 

сироти, 

напівсироти 

 

Всеобуч 

Контроль за 

відвідуванням 

учнями школи. 

Правовиховна 

робота. 

Соціальна служба 

школи 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Оптимізація мережі класів 

 2019/20 н. р 2020/21 н. р. 2021/22 н. р. 2022/23 н.р. 2023/2024 

Класи Кількість Кількість Кількість Кількість Кількість 

 класів   учнів  класів   учнів   класів   учнів   класів   учнів   класів   учнів 

1-й 5 148 4 120 5 150 4 120 4 120 

2-й 4 130 5 148 4 120 5 150 4 120 

3-й 5 141 4 130 5 148 4 120 5 150 

4-й 5 168 5 141 4 130 5 148 4 120 

5-й 5 147 5 168 5 141 4 130 5 148 

6-й 4 123 5 147 5 168 5 141 4 130 

7-й 4 128 4 123 5 147 5 168 5 141 

8-й 4 120 4 128 4 123 5 147 5 168 

9-й 4 105 4 120 4 128 4 123 5 147 

10-й 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 

11-й 2 68 2 60 2 60 2 60 2 60 
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Усьог

о 

44 1338 44 1345 45 1375 45 1367 45 1364 

 

5.4. Профільне  вивчення  навчальних  предметів,  спецкурсів 

Профільний 

предмет 
2019 – 2020 2020 – 2021 2021 – 2022 2022 – 2023 2023- 2024 

Інтелект 

України 

1а,2а,3а,4а 

5а,6а,7а,8а 

1а,2а,3а,4а 

5а,6а,7а,8а,9а 

1а,2а,3а,4а 

5а,6а,7а,8а,9а 

1а,2а,3а,4а 

5а,6а,7а, 8а,9а 

1а,2а,3а,4а 

5а,6а,7а,8а,9а 

Математика 8а, 9а 8а,9а,10а,11а 8а,9а,10а,11а 8а,9а,10а,11а 8а,9а,10а,11а 

Фізика  8а,9а 8а,9а 8а,9а 8а,9а 8а,9а 

Хімія 8б,9б 8б,9б,11б 8б,9б 8б,9б,10б 8б,9б,10б,11б 

Укр.мова 10а, 11б 10а, 11а 10а, 11а 10а, 11а 10а, 11а 

Історія  10а, 11б 10а, 11а 10а, 11а 10а, 11а 10а, 11а 

Спецкурси 

Екологія 5-11 5-11 5-11 5-11 5-11 

Економіка 10 10,11 10,11 10,11 10,11 

Уроки  сталого 

розвитку 
8, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 

Основи 

споживчих 

знань 

5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 

Фінансова 

грамотність 
9 9 9 9 9 

Культура 

добросусідства 
1-11 1-11 1-11 1-11 1-11 

5.5. Дослідно-експериментальна робота 

Тема дослідно-експериментальної роботи   

Пошуково-

дослідницька  

робота  учнів 

Публікації  в  

методичній  

літературі 

Науково-

методична  

робота  

вчителів 

«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для 

сталого розвитку у навчально-виховний процес» за 

локальною темою «Інтегрування еколого-

економічної освіти у освітній процес» (2015-

2020р.р.) (регіональний рівень) 

+ + 

 

 

+ 

 «Освітні стратегії соціалізації особистості 

громадянського суспільства» (2015-2020р.р.) 

(обласний науково-методичний проект) 

+ + 

 

 

+ 

"Науково-методичні засади впровадження 

фінансової грамотності в освітній процес 

навчальних закладів" (2013-2019р.р.) 

(всеукраїнський рівень) 

+ + 

 

 

+ 

«Ліцей П’єра де Кубертена» (міжнародний рівень) 
 

+ 

 

+ 

 

+ 
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ІУ . Кадрове забезпечення 

6.1.  Кваліфікація  педкадрів 

Кваліфікація 

педагогічних 

працівників 

2019 – 2020 2020 – 2021 2021– 2022 2022 – 2023 2023-2024 

Всього  %   Всього  %   Всього  %   Всього  %   Всього  %   

Усього 74 76 78 80 80 

К
в
а
л
іф

ік
а
ц

ія
 

Вищу 49 66 52 68 53 68 55 69 57 71 

Першу 5 7 6 8 7 9 7 9 8 10 

Другу 5 7 7 9 8 10 7 9 8 10 

Спеціаліст 12 16 8 11 7 9 7 9 4 5 

 
Вища вилка 

заробітної 

плати 
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
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Учитель-методист 31 42 32 42 33 42 34 43 35 44 

Старший  учитель 10 14 12 16 14 18 16 20 18 23 

Відмінник  освіти  

України 
1  1  1  1  1  
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«Учитель-методист» 

На 2019 рік 

1.  Хмеленко Людмила Вікторівна  

2.  Данюшина Людмила Миколаївна  

3.  Іванова Світлана Анатоліївна  

4.  Остроуменко Алла Олексіївна  

5.  Галіцька Світлана Петрівна  

6.  Здреник Ірина Павлівна  

7.  Довгай Ангеліна Анатоліївна  

8.  Петлюра Галина  Василівна  

9.  Кутовий Ігор Вікторович  

10.  Михайлова Вікторія Дмитрівна   

11.  Саранчук Тамара Вікторівна  

12.  Полішко Олена Миколаївна  

13.  Нецька Людмила Володимирівна  

14.  Григор’єва Любов Петрівна  

15.  Фурсова  Антоніна Миколаївна  

16.  Брижко Ірина Микитівна  

17.  Кравчук Михайло Антонович  

18.  Лоянова Зоя Миколаївна  

19.  Іллічова Наталля Борисівна             

20.  Романюк Віктор Трохимович  

21.  Шило  Неля Петрівна   

22.  Ващенко Світлана Петрівна  

23.  Полішко Людмила Іванівна             

24.  Мізіна Ліна Олександрівна  

25.  Тереб Лариса Василівна  

26.  Скиба Людмила Петрівна  

27.  Михайлов Сергій Віталійович.  

28.  Гукова Леся Василівна  

29.  Скоробогатова Ольга Анатоліївна  

на 2020 рік 

30.  Касьяненко Наталія Василівна  

31.  Агалакова Світлана Михайлівна  

 на 2021 рік  

32.  Біліченко Світлана Петрівна  

33.    

 на 2022 рік  

34.    

35.    

 на 2023 рік  

36.    

37.    

 на 2024 рік  

38.    
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«Старший  учитель» 

На 2019 рік 
1.  Касьяненко Наталія Василівна  

2.  Ляш Світлана Іванівна  

3.  Безсмольний Анатолій Васильович  

4.  Алексєєва Світлана Михайлівна  

5.  Коваль Людмила Іванівна  

6.  Бондаревська Інна Миколаївна  

7.  Куліда Ольга Петрівна              

8.  Бур’ян Інесса Георгіївна               

9.  Владова Людмила Степанівна  

10.  Петруненко Світлана Василівна  

на 2020 рік 

11.    

12.    

13.    

на 2021 рік 

14.    

15.    

16.    

на 2022 рік 

17.    

18.    

19.    

на 2023 рік 

20.    

21.    

22.    

на 2024 рік 

23.    

24.    

25.    
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6.2. Перспективний план курсового підвищення кваліфікації та  

атестації вчителів 

№ 

 

ПІБ вчителя  2018 (2023) р.  2019(2024) р.  2015(2020)р. 2016(2021) р. 2017(2022) р. 
курси атестат. курси атестат. курси атест. курси атестат. курси атестат 

1.  Хмеленко  Л.В. +   +вч.  +Д     

2.  Данюшина Л.М.           + +З 

3.  Іванова С.А.   +вч.  +з +З,вч     

4.  Остроуменко А.О.             +З 

5.  Галіцька  С.П.  соц.пед +  +        

6.  Біліченко С.П.  +пед.орг         

7.  Бугир Л.М.  +  пед.орг         +п-о    

8.  Шило Н.П.     +        +Інт  

9.  Смаглюк  Н.В.    +         

10.  Поліщук І.М. + +          

11.  Полішко  Л.І.  + +        

12.  Власова Т.Ю. + +         

13.  Воропай Н.В.    декрет +   +   

14.  Ващенко  С.П. .    + +          

15.  Коваль Л.І.   +     +   

16.  Алексєєва С.М.     +   +   

17.  Мізіна Л.О. + +          

18.  Нецька  Л.В.         + + 

19.  Бондаревська І.М.     + +     

20.  Грущак Н.В. .    + +           

21.  Саранчук Т.В.     +   +   

22.  РожченкоД.Ю.    декрет   ВНЗ    

23.  Петруненко С.В.   +   +       

24.  Ушакова Д.С.     + + ВНЗ    

25.  Мирошниченко О.С     + + ВНЗ     

26.  Поліщук О.В.     + + коледж    

27.  Скиба Л.П.                +   +        

28.  Здреник І.П.     +  +     

29.  Стріжак  Л.М.                    + + 

30.  Скоробогатова ОА +     +        

31.  Горяна Л.С. +    + +  +   

32.  Касьяненко Н.В. +      +     

33.  Радченко  С.П.             +     +  
34.  Ляш  С.І.         + + 
35.  Владова Л.С.     +   +   

36.  Довгай  А.А.   +     +   

37.  Бодрова В.В. + +         

38.  Романюк В.Т.    +тр.+Ф     +   

39.  Тереб  Л.В.  +       +  

40.  Зінченко В.В. +фізк  +ін +    +   

41.  Полішко О.М.   +   +     

42.  Савенко  І.В.  + +         

43.  Петлюра  Г.В.            +       +  

44.  Лоянова З.М.     +б,О.З +     

45.  Мирошник Ю.А.   + +       

46.  Куліда  О.П.   +   +     

47.  Ніколаєва К.С.   + +       

48.  Іллічова  Н.Б.   +   +     

49.  Безсмольний А.В.       +    
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50.  Бур'ян І.Г.   +отм   +    +тр  

51.  Шинкаренко С.І.   ВНЗ +     +  

52.  Кравчук  М.А. +зв    +   +тр    

53.  Фурсова  А.М. +    +       

54.  Брижко  І.М. +    +       

55.  Новицька І.М.     +   +   

56.  Леусенко А.О.      +     

57.  Решта І.В. +     +     

58.  Кутовий  І.В.   +   +     

59.  Михайлова  В.Д.      +        +  

60.  Михайлов С.В. +   +        

61.  Агалакова С.М.   +   +     

62.  Сідей В.Г.   +      +    

63.  Лобанова В.М. +        +  

64.  Данильченко  І.В.      +     +інкл    

65.  Григор‘єва  Л.П.   +   +     

66.  Гукова Л.В. +   +       

67 Безсмольна К.Г.   +   +      

68 Шишеніна А.Г.   +   +      

69 Захарій С.В.   +   +      

70 Педченко І.С.   + +        

71 Матвєєва С.М.   +   +      

72 Раєвська І.Ю.     + +      

73 Біла С.М.   +   +      

74 Писаренко Р.Д.     + +      

 
 

6.3. Професійне зростання вчителя спрямоване на реалізацію педагогом 

себе як особистості. Прагнення до самовдосконалення, самоосвіти є важливими 

чинниками професійного зростання вчителя, що забезпечує розширення його 

творчих можливостей, пізнавальних інтересів та формування творчої 

індивідуальності.  

Діяльність методичних служб «Освітній дайвінг»  і  «Коучинг молодого 

вчителя» стануть одим із сучасних шляхів професійного вдосконалення 

педагога. 

«Освітній дайвінг» 

 Мета: оновлення системи професійного розвитку вчителя сучасної нової 

української школи шляхом створення спільної платформи «Умотивований 

вчитель – учні,  конкурентоздатні та самореалізовані в українському суспільстві 

випускники» 

Актуальність: створення наскрізного навчально-виховного процесу , який 

формує цінності й ключові компетентності  в учнів для майбутнього життя 

Завдання: 

пошук потужних засобів підвищення рівня громадянської свідомості учнів  

як одної із   змістових освітніх цілей та основ принципу олімпізму; 
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розвивати конструктивно-генеративну стратегію між вчителем та учнем у 

формуванні вмінь та навичок діяти до чітко зазначених комунікативних 

завдань. Навчати учнів логічному висловлюванню думок, усно й письмово, на 

основі критичного мислення; 

перспективи подальших педагогічних розвідок щодо підвищення мотивації 

до навчання та зростання рівня компетентностей учнів. 
 

   «Коучинг молодого вчителя» 

Це група молодих і досвідчених вчителів, де досвідчені допомагають 

молодим досягти професійної мети,  через особистий досвід, тренінг, коучинг-

сесії. 
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УІІ. Створення сучасних умов організації освітнього процесу 

Сьогодення потребує суттєвих змін як в організації освітнього процесу так 

і в модернізації матеріально-технічної бази та змін у відносинах між 

учасниками освітнього процесу. 

Організація освітнього процесу 

Створення проекту у початковій школі «Навчання паралельно з розвагами» 

(«Учися граючи», «Корисна перерва») 

Діяльність закладу як члена міжнародної  мережі шкіл П’єра де Кубертена 

Модернізація матеріально-технічної бази 

Заміна вікон на металопластикові 

Виконання заходів протипожежної безпеки 

Реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу «Еллада» 

Реконструкція вестибюлю закладу з метою висвітлення ролі П’єра де 

Кубертена в розвитку сучасної молоді 

Оформлення куточків відпочинку для учнів 

Благоустрій (в рамках проекту «Школа своїми руками») 

Забезпечення повноцінного функціонування шкільного басейну 

Поповнення електронного ресурсу для забезпечення освітнього процесу у 

формі ІКТ 

Облаштування третього кабінету інформатика, кабінетів математики, 

правознавства, української мови та літератури  

Зміни у відносинах учасників освітнього процесу. 

Тенденції світової освітньої системи полягають у гуманізації та 

гуманітаризації освіти, яка реалізується у визнанні людської особистості як 

найвищої цінності цивілізації та розвитку особистості як головної мети 

освітнього процесу. 

Напрямки гуманізації та гуманітаризації освіти реалізуються через: 

впровадження технологій проблемного, інтерактивного навчання, 

проектної діяльності;  

врахування особистісних цілей та запитів учнів і батьків (введення 

інноваційних освітніх програм, інклюзивне навчання, професійне навчання); 

внесення розвивального загальнокультурного компонентів (спецкурсів, 

факультативів, роботу клубів, роботу дитячих шкільних організацій); 

створення в соціальній мережі фейсбук рубрики «Визначні події та учні 

школи» з метою популяризації розвитку креативності учнів. 
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УІІІ. Раціональне використання ресурсів закладу 

Раціональне використання ресурсів закладу ґрунтується на засадах 

людино- та  дитиноцентризму, спрямовується на забезпечення умов для якісної 

освіти, розвитку інтелекту, творчості, громадської активності кожної 

особистості, створення умов для фізичної безпеки та збереження здоров’я 

кожного учасника освітнього процесу. 

Удосконалення шляхів раціонального використання ресурсів закладу 

повинно сприяти не лише поліпшенню умов освітнього процесу, а й 

забезпечувати можливості для самореалізації кожної особистості, розвитку 

інноваційної діяльності, культури, творчості, забезпечення змістовного 

дозвілля. 

Раціональне використання ресурсів впливає не тільки на свідомість 

педагогів та дітей, а й сімей, які опікуються умовами життєдіяльності та 

розвитку молодого покоління. 

Ресурси закладу – це сукупність матеріальних та ментальних складових у 

навчальному закладу, які забезпечують якісну реалізацію соціальних та освітніх 

функцій, створюють комфортні умови для перебування та діяльності всіх 

учасників освітнього процесу.  

Шляхи раціональне використання ресурсів: 

співпраця з громадськими організаціями національно-патріотичного та 

спортивного спрямування, спортивними школами, закладами культури; 

використання закладу як бази для педагогічної практики студентів закладів 

вищої освіти за педагогічними спеціальностями; 

використання закладу як бази для підвищення кваліфікації молодих 

заступників директора, роботи за регіональним освітнім проектом  

«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-

виховний процес»; 

розширення освітнього середовища шляхом активізації розвитку 

культурно-освітніх програм 

    Міжнародних                          Всеукраїнських                            Шкільних 

 

 

 

 

 

впровадження різноманітних форм роботи з батьками як педагогічними 

партнерами (дні «Школа відкрита для всіх», майстер-класи,  дні довіри, сімейні 

дні в класі (аукціон сімейного виховання), педагогічний десант) 

Екологічна варта 

Формування гармонійно 

досконалої особистості 

Дебати 

«Добрик крокує по 

планеті» 

«Обізнані. Свідомі. 

Компетентні» 
 

Членство в 

міжнародній        

мережі шкіл 

Кубертена 
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використання центрів додаткової освіти (музична школа №17, художня 

школа, центр позашкільної роботи «Романтик») 

ІХ. Шляхи поліпшення матеріально-технічної бази 

Однією з найважливіших проблем  школи є недостатній рівень 

матеріально-технічного забезпечення та обмежене фінансування освітнього 

закладу. 

Ми добре усвідомлюємо, що досконала матеріально-технічна база є 

запорукою успішної школи, тож з метою забезпечення соціально-економічного 

розвитку в закладі заплановано: 

 Зміст роботи 2019- 

2020 
2020-

2021 

2021-

2022 
2022-

2023 

2023-

2024 

1. Заміна пожежної сигналізації   +    

2. Облаштування футбольного поля з штучним 

покриттям  

 

+ 
 

 
 

 

3. Капітальні ремонти санвузлів:      

молодша школа, адміністративні  І, ІІ пов.; +  +   

середня школа:      

  для дівчаток ІІ поверх +     

  для хлопчиків ІІІ поверх +     

  для дівчаток ІІІ поверх +   +  

старша школа: 

                                    для дівчаток  ІІ поверх 

+  

 

 

+ 

 

 

 

                                  для хлопчиків ІІ поверх +     

4. Ремонт внутрішніх водозливів +     

5. Заміна  дверей запасного виходу (початкова 

школі) 

    + 

5. Заміна  вікон  на  металопластикові:      

на сходинкових майданчиках (5шт.); + + + + + 

в навчальних  кабінетах  (№ каб.) 69,85  39     псих    

вікна на коридорі:                                  початкова 

середня  

старша 

  ІІІ(5)   

ІІ(4) І(1)     

 ІІ(4)    

їдальні +      

сходинкові майданчики                         початкова 

середня  

2     

допоміжні приміщення                         початкова    2  

6. Ремонт комп’ютерного класу     + 

7. Облаштування комп’ютерного класу 

установленням металевих решіток 

кондиціонер  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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учнівські столи, стільці  

вчительській стіл, дошка 

+  

+ 

8. Ремонт огорожі   + + + 

9. Капітальний ремонт  

асфальтового покриття (1200 м
2
) 

харчоблоку (225 м
2
) 

                                                  їдальні (278м
2
) 

  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

10 Косметичний ремонт:                      коридорів + +     + +  

 сходинкових майданчиків    + +     + +  

 підлоги спортивних залів   + +     + +  

навчальних кабінетів + +     + +  

 Забезпечення школи:    меблями (додаток 1) 

друкованою та супутньою продукцією (2) 

канцтовари (3) 

комп’ютерною технікою (4) 

конструкційними матеріалами (5) 

лампами (6) 

господарчими товарами (7,10) 

медикаментами (8) 

медичними меблями та медичним обладнанням 

(9) 

обладнання для спец.кабінетів (11-13) 

побутовим обладнанням (14) 

промислове обладнання (15) 

ручними електроінструментами (16) 

спортивний інвентарем (17) 

+ + + + + 

 Заміна плитки ПХВ на підлозі в коридорах: 

І поверх ( адміністративний блок) 

ІІ поверх старшої школи; 

ІІІ поверх старшої школи; 

ІІІ поверх середньої школи; 

ІІІ поверх молодшої школи 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

13 Заміна:  

каналізаційних труб на металопластикові: 

підвал середньої школи 

підвал старшої школи 

труб водопостачання  на металопластикові: 

підвал середньої школи 

підвал старшої школи 

водопровідних та каналізаційних труб (стояків) 

                                                             кабінет хімії 

кабінет фізики 

молодшої школи №14, 24,34 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

14 Прочистка зовнішньої каналізаційної системи +  +   

15

. 

Благоустрій (в рамках проекту «Школа своїми 

руками») 

• акція «Навчання паралельно з розвагами» 

(естетичне оформлення початкової школи, 

відповідно до вимог НУШ) 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

• акція «Віконце» + +     + +  
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Джерела фінансування 

1. Клопотання перед Департаментом гуманітарної пролітики Дніпровської 

міської ради про надання приміщень в аренду:   

• кабінети «Будови, експлуатації і технічного обслуговування 

автотранспортних засобів» (65,3м²)  

• «Правил дорожнього руху» (66,6м²)  

• Окремо розміщене приміщення  (66,2 м
2
)  

2. Платні освітні послуги: 

• організація індивідуальних і групових занять з вивченням окремих 

предметів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами; 

• підготовка до ЗНО (крім тих, що фінансуються за рахунок коштів 

загального фонду державного і місцевих бюджетів); 

• проведення групових та індивідуальних занять з плавання, інших видів 

спорту. 

3. Депутатські кошти 

4. Спонсорські кошти 

5. Фінансова підтримка  школи з боку батьків 

 

 

 

• акція «Посади ялинку» + +     + +  

• акція «Квіткове намисто шкільного 

подвір’я» 

+ +     + +  


