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ВСТУП

Підготовка стратегії розвитку закладу освіти Сумського 
багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру №1 Сумської міської 
ради на 2020 -  2025 роки зумовлена якісним оновленням змісту освіти, який 
полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, 
потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної і доступної 
освіти.

Пріоритетними напрямами розвитку закладу освіти є:
- формування високого рівня інформаційної культури кожного учасника 

освітнього процесу;
- забезпечення права дітей з особливостями розвитку на здобуття 

відповідного рівня дошкільної, початкової освіти згідно з їх можливостями, 
здібностями, з урахуванням індивідуальних фізіологічних та психічних 
особливостей;

- забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття 
відповідного рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого 
освітнього процесу;

- надання кваліфікованої методичної і консультативної допомоги сім’ям, 
батькам або особам, які їх замінюють, у нагляді, виховання та навчанні дітей з 
особливими освітніми потребами;

- надання комплексної педагогічної, психологічної, корекційно -  
розвивальної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та розумового 
розвитку;

- формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до 
трудової діяльності, відповідальності за свої дії.

Стратегія розвитку закладу визначає основні шляхи розвитку закладу 
освіти та створення розвивального, безпечного середовища. Перспектива 
розвитку закладу освіти спрямована в площину цінностей особистісйого 
розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює 
модернізацію чинників, які впивають на якість освітнього процесу, змісту освіти, 
форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання, 
управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників освітнього 
процесу. План є комплексом методичних, матеріально -  технічних та 
управлінських розділів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально 
враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів 
школи.

Основними результатами перспективи розвитку закладу освіти будуть 
удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу освіти, 
системні позитивні зміни, підвищення рівня та якості освіти для дітей з 
особливими педагогічними потребами. Перспективний план розвитку закладу 
дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності закладу 
освіти на найближчі роки.
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Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що 
т _:■ = :?2Жено сучасними державними законами та нормативними документами, 

і:* ;- -  д о  я к іс н о ї  о с в і т и , д о  найкращих світових здобутків у освітній галузі, 
їй - _ г щ ія Нової української школи, Державний стандарт початкової освіти, 

-_гпдія державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими 
ті,— е:а \ш  та Базовий компонент дошкільної освіти орієнтує педагогів на 
шггтад від декларування переваг особистісної моделі до її практичного 
їх»: * ^лження. Визначено вимоги до навчальних досягнень учнів, які

5 їлають змісту і структурі предметних компетентностей (здобувач освіти 
я . : озуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення,.оцінює, тощо). Діти мають 
•% :-ц іти  ключовими компетентностями: уміння вчитися, спілкуватися 
:-ггківною мовою; математична і базова компетентності в галузі 
тг тідознавства, інформаційно -  комунікаційна, соціальна і громадянська, 
: -тьнокультурна, підприємницька, здоров’язберігаюча.

Діяльність закладу освіти ґрунтується на засадах особистісно -  
Г  ::-ггованого, компенентнісного та діяльнісного підходів. Відповідно до 
г*і:озого компоненту дошкільної освіти, Концепції Нової української школи 

освіти працюватиме на засадах «педагогіки партнерства». Основні 
— нципи цього підходу: повага до особистості; доброзичливість і позитивне 
-'-ізлення; довіра у відносинах, діалог -  взаємодія -  взаємоповага; розподілене 

верство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, 
■ гизонтальність зв’язків), принципи соціального партнерства (рівність сторін, 
добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання 
і : мовленостей).

Основна мета діяльності закладу -  це безперервний процес підвищення 
е ;  активності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, 
гтотреб особистості дитини. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень 
педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, 
комп'ютеризація освітнього процесу для здобувача освіти.

-«

1. Мета та завдання перспективного плану розвитку
Стратегія розвитку закладу спрямована в площину цінностей особистісного 

розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює 
модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, змісту 
освіти, форм і методів навчання й виховання, внутрішнього та зовнішнього 
чоніторингів якості знань здобувачів освіти та якості надання педагогами 
освітніх послуг, на вдосконалення розвитку спеціальної школи в сучасному 
суспільстві, тенденцій у корекційно-розвитковій роботі для осіб з тяжкими 
порушеннями мовлення. Цей документ визначає основні шляхи, скеровує 
педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх 
потреб здобувачів освіти, створення освітнього середовища, у якому б 
реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, готової до життя з 
самореалізацією компетенцій, наданих під час здобуття освіти. Основні шляхи 
розвитку направлені на: новий зміст освіти, заснований на формуванні
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•: мпетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві; 
-епагогіку, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем та батьками; 
лійснення комплексної педагогічної, психологічної, корекційної реабілітації
і.тей з тяжкими порушеннями мовлення; орієнтацію на потреби учня в 

гьітньому процесі, дитиноцентризм; наскрізний процес виховання, який 
іормує цінності; нову структуру школи, яка дозволяє добре засвоїти новий * 
міст і набути компетентності для життя; забезпечення здобуття дітьми з 

тяжкими порушеннями мовлення базової середньої освіти, орієнтації в 
•сптєвому просторі; децентралізацію та ефективне управління, що надасть 
школі реальну автономію.

Місія закладу освіти -  стати для дитини заладом соціалізації особистості, 
тю допоможе вихованцям різнобічно виявити, оптимально розвинути і 
максимально реалізувати свій особистісний потенціал в конкурентному 
середовищі. Навчально-реабілітаційний центр повинний стати закладом освіти 
майбутнього дорослого життя, в якому людина, готова до самореалізації в 
професійному та особистісному плані, спроможна здійснювати свої надії та мрії. 
Вона є не просто отримувачем соціальних пільг, а служить на благо своєї родини 
та держави.

Візія - сучасний заклад освіти, який надає якісні освітні послуги, 
задовольняє потреби сучасного життя запитами суспільства щодо якісної та 
доступної освіти; заклад освіти щасливих дітей, які самореалізуються в житті.

Цінності - гідність, рівність, справедливість, толерантність, культурне 
різномаїття, турбота, чесність, довіра, здоров’я та безпека, повага до особистості, 
нетерпимість до корупції, патріотизм, соціальна відповідальність, лідерство та 
самореалізація, свобода, повага до рідної мови, демократія, партнерство, дружба.

Принципи - людиноцентризм; забезпечення якості освіти та якості 
освітньої діяльності; забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації 
за будь-якими ознаками; різноманітність освіти; прозорість і публічність 
прийняття та виконання управлінських рішень; відповідальність і підзвітність 
закладу освіти перед суспільством; нерозривний зв’язок із світовою' та 
національною історією, культурою, національними традиціями; академічна 
доброчесність; академічна свобода; фінансова, академічна, кадрова та 
організаційна автономія закладу освіти в межах, визначених законом; гуманізм; 
демократизм; єдність навчання, виховання та розвитку; виховання патріотизму, 
поваги до культурних цінностей українського народу, його історикокультурного 
надбання і традицій; формування усвідомленої потреби в дотриманні 
Конституції та законів України.

Мета: створення умов для забезпечення в закладі освіти якісної, сучасної, 
індивідуально -  орієнтованої системи освіти для дітей з особливими освітніми 
потребами відповідно до вимог в суспільстві, запитів особистості й потреб 
держави; забезпечення ефективного управління розвитком закладу освіти.

Відповідно до загальної мети, місією закладу є різнобічний розвиток 
особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних 
психофізіологічних особливостей, формування в неї загальнокультурних і
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морально -  етичних цінностей, ключових і предметних компетентностей, 
необхідних життєвих і соціальних навичок, що забезпечують її готовність до 
продовження навчання, життя у демократичному суспільстві. Найціннішим 
результатом освіти в особистісному вимірі є здорова дитина, мотивована на 
успішне навчання, дослідницьке ставлення до життя; це здобувачі освіти, які 
зміють вчитися з різних джерел і критично оцінювати інформацію. 
Відповідально ставитися до себе та інших людей, усвідомлювати себе * 
громадянином/громадянкою України, вміти реалізувати себе в суспільстві.

Діяльність закладу освіти базується на принципах:
• гуманізму;

• демократизму;
• партнерства;
• системності, послідовності, наступності, безперервності;
• зв'язку з життям, актуальності;

• органічного поєднання навчання та виховання;
• незалежності від політичних і релігійних організацій.

Пріоритетними напрямами розвитку є: формування високого рівня
інформаційної культури кожного учасника освітнього процесу; забезпечення 
соціалізації дітей і учнів з особливими освітніми потребамиі; надання 
кваліфікованої педагогічної, корекційно-розвиткової, методичної і 
консультативної допомоги дітям, сім’ям, батькам або особам, які їх замінюють, 
у нагляді, вихованні та навчанні дітей; формування громадянської позиції, 
почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності; 
забезпечення права дітей з особливостями розвитку на здобуття відповідного 
рівня загальної середньої, дошкільної освіти згідно з їх можливостями, 
здібностями, з урахуванням індивідуальних фізіологічних та психічних 
особливостей.

Стратегічні напрямки розвитку закладу освіти:
- створення умов для отримання кожним здобувачем відповідного рівня 

освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям;
- розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування її 

ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через 
залучення в систему ранньої предметної орієнтації;

- створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля, 
комфортного та доступного освітнього середовища;

- розвиток інноваційної діяльності, підвищення якості освіти;
- побудова ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації 

здобувачів освіти;
- розвиток творчої ініціативи педагогів у пошуках нових форм і методів 

педагогічної діяльності;
- виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної 

самосвідомості, любо і до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім’я 
України;



- створення сучасної матеріально-технічної бази.

На реалізацію визначеної мети спрямовані основні завдання 
діяльності закладу освіти:

• створення належних умов для функціонування системи освіти закладу 
хгвіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини з особливими 
хвітніми потребами, ґрунтується на єднанні сімейного та суспільного 
виховання;

• сприяння гуманізації відносин в закладі та сім’ї;
• забезпечення умов для виховання та соціалізації дітей і підлітків з 

собливими освітніми потребами;
• забезпечення суттєвого зростання якості освіти, створення комплексу 

;-люв рівного доступу до неї;
• впровадження заходів у освітній діяльності, спрямованих на розвиток 

усвідомленого вибору та наступного освоєння навчальних професійних знань і 
навичок;

• забезпечення подальшої роботи, спрямованої на усунення провідного 
дефекту і пов’язаних з ним порушень фізичної, психічної і мовленнєвої функцій;

• запровадження в освітній процес здоров’язберігаючих технологій, 
створення безпечних умов навчання та виховання дітей;

• створення середовища, що сприятиме прагненню здобувачів освіти до
самопізнання, самоаналізу, саморозвитку;
• модернізація матеріально -  технічної бази закладу;
• створення інформаційно -  навчального середовища, упровадження 

новітніх відкритих навчальних систем і відповідних педагогічних технологій;
• створення умов впровадження початкової освіти Нової школи, яка 

поділяється на два цикли:
- перший, адаптаційно -  ігровий ( 1 - 2  класи);
- другий, основний ( 3 - 4  класи).

Шляхи розв’язання:
• оновлений зміст освітньої, корекційно -  реабілітаційної роботи;
• використання інноваційних прийомів, методів, методик і технологій;
• залучення батьків до розв’язання освітніх проблем дитини.

Сильні сторони:
• професійний педагогічний колектив;
• комфортні і безпечні умови освітнього процесу;
• наявність ефективної системи освітньої, корекційно -  реабілітаційної 

роботи;
• сучасна матеріально -  технічна база;
• психологічний супровід освітнього процесу;
• робота з дітьми з особливими освітніми потребами;
• участь дітей у Всеукраїнських, обласних, творчих заходах;

•7
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• співпраця з органами місцевого самоврядування, батьками та 
громадськістю;

• соціальний захист учасників освітнього процесу;
• співпраця з вищими закладами освіти;
• реалізація грантових проектів;
• позитивний досвід міжнародного співробітництва.

Можливості:
• вдосконалення сучасного освітнього простору відповідно до концепції 

«Нова Українська Школа»;
• підвищення методичної та психологічної грамотності педагогів;
• залучення субвенцій з місцевого бюджету;
• участь у грантових проектах України та зарубіжжя; 

с • стимулювання інноваційної діяльності педагогів.

Матеріально -  технічне та фінансове забезпечення

Перспективний план розвитку реалізується в межах загального обсягу 
видатків, виділених обласним бюджетом на відповідні роки, а також передбачає 
залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, 
інших юридичних і фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству 
України. Матеріально -  технічна частина перспективного плану щорічно 
коригуватиметься бюджетом та реальними можливостями позабюджетних 
надходжень.

II. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ 
РЕАЛІЗАЦІЇ:
2.1. Розвиток освітнього середовища 

Мета:
■ створення умов для розвитку пізнавальних можливостей та формування 

інтересів здобувачів освіти;
■ створення сприятливого психологічного мікроклімату в освітньому 

середовищі;
■ створення умов для різнобічного розвитку особистості;
■ соціалізація дітей з особливими освітніми потребами та здійснення 

соціально-педагогічного патронажу;
■ організація корекційно-реабілітаційної роботи;
■ створення індивідуальної траєкторії здобувачів освіти
■ підвищення рівня психологічних знань педагогічних працівників та 

батьків.
Завдання:



■ скоординувати зусилля педагогів та батьків для повної соціалізації 
здобувачів освіти;

■ здійснювати психологічний супровід всіх учасників освітнього процесу;
■ здійснювати профілактичну і консультативну роботу;
■ формувати навички здорового способу життя, розвивати 

здоров ’язберігаючі компетентності;
■ формувати родинно-сімейні цінності, як необхідної складової духовної 

культури здобувачів освіти;
■ забезпечувати права дітей на здобуття дошкільної та початкової освіти 

шляхом організованого освітнього процесу.

Пріоритети:
■ формування громадської позиції;
■ успішна соціалізація здобувачів освіти;
■ профілактика негативних явищ та пропаганда здорового способу життя.

Шляхи реалізації

9

№
з/п

Зміст роботи Очікувані результати Термін
виконання

Відповідальні

1 Розробка корекційно- 
розвивальні програми з 
урахуванням 
особливостей 
психофізичного розвитку 
здобувачів освіти

Покращення сприятливого 
мікроклімату і розвитку 
пізнавальних процесів 
здобувачів освіти

2020-2025 Соціальний
педагог
Практичний
психолог

2 Адаптація учнів до 
соціального середовища 
шляхом оптимального 
розвитку потенційних 
можливостей

Підвищення рівня 
адаптації учнів

2020-2025 Соціальний
педагог
Практичний
психолог

3 Впровадження 
корекційно-розвивальної 
програми «Щаслива 
родина -  багата Україна!»

Формування родинно- 
сімейних цінностей як 
необхідної складової 
духовної культури 
особистості

2020-2025 Соціальний
•9

педагог
Практичний
психолог

4 Впровадження 
корекційно-розвивальної 
програми щодо 
запобігання і протидії 
булінгу та насильства 
«Добре серце»

Покращення сприятливого 
мікроклімату та 
формування навичок 
врегулювання 
конфліктних ситуацій в 
освітньому середовищі

2020-2025 Соціальний
педагог
Практичний
психолог

5 Впровадження соціально- 
психологічного проекту 
«Шкільна медіація -  
простір безконфліктного 
спілкування»

Покращення сприятливого 
мікроклімату та 
формування навичок 
врегулювання 
конфліктних ситуацій в 
середовищі

2020-2025 Соціальний
педагог
Практичний
психолог
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Організація
профілактичної роботи зі 
збереження здоров'я 
здобувачів освіти. 
Профілактичний проект 
«Стоп насильству! 16 днів 
проти насильства»

Формування в здобувачів 
освіти
здоров’язберігаючих
компетентностей

2020-2025 Соціальний
педагог
Практичний
психолог

Виявлення «групи 
ризику»

Покращення соціального 
розвитку у закладі освіти

2020-2025 Соціальний
педагог
Практичний
психолог

%

)

Профілактика негативних
явищ в середовищі,
формування
здоров’язберігаючої та
соціальної
компетентності

Формування в учнів
здоров’язберігаючих
компетентностей

2020-2025 Соціальний
педагог
Практичний
психолог

9 Корекція
міжособистісних відносин 
всіх учасників освітнього 
процесу

Покращення соціального 
розвитку у

2020-2025 Соціальний
педагог
Практичний
психолог

10 Створення у закладі 
освіти сприятливого 
психологічного клімату

Покращення мікроклімату 
в середовищі

2020-2025 Соціальний
педагог
Практичний
психолог

2.2. Розвиток освітнього процесу 

Мета:
■ забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального і 

фізичного розвитку здобувачів освіти;
■ створення сприятливого та безпечного освітнього середовища для 

навчання, самовираження і самореалізації здобувачів освіти;
■ сприяння різнобічному розвитку особистості, індивідуалізації та 

диференціації навчання;
■ створення та розширення реабілітаційного відділення;
■ розвиток життєвих комгіетентностей здобувачів освіти та здатності 

навчання упродовж життя.

Завдання:
■ забезпечення реалізації права громадян на дошкільну та початкову освіту;
■ виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти та Державного 

стандарту початкової загальної освіти та Концепції державного стандарту 
спеціальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами;

■ підготовка учнів до подальшої освіти та трудової діяльності;
■ виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод людини і громадянина;
■ розвиток особистості шляхом залучення до творчої діяльності;



11

■ забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою. 

Пріоритети:

■ запровадження сучасних форм і методів навчання;
■ забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини;
■ формування особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, 

здібностях, набутих завдяки навчанню і вихованню.

Шляхи реалізації

№
з/п

Зміст роботи Очікувані результати Термін
виконання

Відповідальні

V Організація розробки та 
впровадження методичних 
рекомендацій щодо 
моніторингу оцінювання 
досягнень здобувачів освіти 
з особливими освітами 
потребами

Розвиток талантів, 
здібностей, 
компетентностей, 
наскрізних умінь 
здобувачів освіти

2020-2025 Директор,
педагогічні
працівники

2 Забезпечення учнів 
підручниками

Створення оптимальних 
умов для здобуття освіти

2020-2025 Директор

3 Формування національної 
ідентичності здобувачів 
освіти

Супровід та підтримка 
обдарованості у дітей, 
зокрема формуванню в 
них життєвих стратегій у 
сучасному соціумі, 
обмін досвідом у 
практичній роботі з 
дітьми

2021-2024 Директор,
педагогічні
працівники

4 Реалізація Концепції Нової 
української школи

Створення умов для 
набуття
життевоважливих 
компетентностей, 
формування наскрізних 
умінь в учнів

2020-2025 Директор,
педагогічні

■»

працівники

5 Залучення батьківської 
громадськості до 
стратегічного планування 
та до участі в освітніх 
проектах

Підвищення рівня 
навченості та 
вихованості здобувачів 
освіти, зміцнення 
матеріальної бази 
закладу освіти

2020-2025 Директор,
педагогічні
працівники

6 Розширення послуг 
реабілітаційного відділення 
НРЦ

Підвищення рівня 
реабілітаційних послуг

2021-2025 Директор

7 Відкриття відділення 
Служби раннього 
втручання

Створення відповідної 
матеріально-технічної 
бази та кадрового складу

2023-2025 Директор
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Додаток до проекту «Освітній процес» 
щодо реалізації Концепції Нової української школи

№
з/п

Зміст роботи Очікувані результати Терміни
виконання

Відповідальні

1 Моніторинг адаптації 
новоприбулих учнів до 
начання

Створення сприятливого 
психологічного клімату 
для здобувачів освіти

2020

-2025

Учителі 
1-4-х класів, 
практичний 
психолог

2/ Упровадження корекційної 
роботи в перший, 
адаптаційно-ігровий цикл 
навчання (1 -2 класи)

Сприяння більш 
комфортній адаптації 
учнів до нових умов у 
здобутті освіти

2022 Учителі, 
вихователі 
1 -2-х класів

3 Упровадження корекційної 
роботи в основний цикл 
навчання (3-4 класи)

Формування 
самостійності, 
закріплення навичок 
самообслуговування

2023 Учителі, 
вихователі 
3-4-х класів

4 Уведення в дію 
формувального і 
вербального оцінювання

Оволодіння учнями 
вмінням вчитися

2021 Учителі 
1-4 класів

5 Реалізація соціального 
аспекту

Покращення соціальної 
компетентності

2021-2025 Учителі 
1 -4 класів

6 Психокорекційна робота з 
батьками дітей

Створення позитивних 
умов сімейного 
виховання

2021-2025 Практичний 
психолог, 
учителі, 
вихователі 
1-4 класів

•9

7 Створення системи 
співпраці (педагог-учень- 
батьки)

Формування педагогіки 
партнерства

2021 Учителі, 
вихователі 
1-4 класів

8 Упровадження роботи 
«Школи майбутнього 
першокласника»

Створення відповідного 
розділу на вебсайті 
закладу освіти. 
Розміщення важливо 
необхідної інформації та 
практично-зорієнтованих 
порад для батьків учнів

2022-2023 Директор, 
учитель 1 -го 
класу
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Моніторинг рівня розвитку 
дітей старшого 
дошкільного віку 3 
особливими освітніми 
потребами за нозологіями

Визначення рівня 
готовності до школи

2020-2025 Вчителі- 
дефектологи, 
вихователь- 
методист

Відкриття класів для дітей з Освітні послуги для 2021-2022 Директор
артистичним спектром здобувачів освіти різних
розвитку НОЗОЛОГ1И

•

2 3 . Розвиток системи оцінювання здобувачів освіти

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів 1-4 класів 
з порушеннями інтелектуального розвитку у початковій школі має 
формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-суб’єктивних 
засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і 
самооцінювання.

Здійснення формувального оцінювання орієнтує вчителя на 
спостереження за навчальним поступом кожного учня. Воно розпочинається з 
перших днів навчання у школі і триває постійно.

Орієнтирами для здійснення формувального оцінювання є вимоги до 
результатів навчання та компетентностей учнів початкової школи, визначені 
Державним стандартом початкової освіти та очікуваними результатами, 
зазначеними в типових освітніх програмах для навчання дітей з порушеннями 
інтелектуального розвитку. При цьому особливості дитини можуть впливати на 
темп та характер навчання, вибір доцільних методів та форм навчання, внаслідок 
чого вона може досягати вказаних результатів.

Вимоги до очікуваних результатів навчання та компетентностей учнів 
використовуються для:

- організації постійного спостереження за динамікою формування певних 
навчальних дій, що співвідносяться з очікуваними результатами, та 
особистим розвитком учня;

- обговорення навчального поступу з учнями та їхніми батьками або 
особами, які їх замінюють;

- формувального (поточного) та завершального (підсумкового) 
оцінювання.

Завершальне (підсумкове) оцінювання результатів навчання має місце 
лише в кінці навчального року і проводиться з метою визначення освітніх 
завдань для реалізації індивідуального підходу до дитини в процесі подальшого 
навчання. Форми і види перевірок для проведення завершального оцінювання 
учитель обирає самостійно з урахуванням особливостей учнів класу.
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Формувальному оцінюванню підлягає процес навчання учня, 
зорієнтований на досягнення визначеного очікуваного результату. Метою такого 
оцінювання є формування у дитини впевненості в собі, в своїх можливостях; 
відзначення будь-якого успіху; акцентування уваги на сильних сторонах, а не на 
помилках; діагностування досягнення на кожному з етапів навчання; 
адаптування освітнього процесу до здатностей дитини; виявлення проблем і * 
вчасне запобігання їх нашаруванню; стимулювання бажання вчитися та прагнути 
максимально можливих результатів; запобігання побоюванням помилитися.

Формувальне оцінювання має мотивувати і надихати дитину на навчальну 
діяльність, вияв власних здобутків та сприяти формуванню навичок 
застосування знань і умінь при виконанні практико-орієнтованих завдань.

Невід’ємним складником оцінювальної діяльності є вироблення в учнів 
здатності оцінювати (під керівництвом педагога) власний прогрес. Для 
організації самоконтролю можна (на розсуд педагогів) використовувати 
різноманітні листки оцінювання, оформлені у цікавий для дітей спосіб. 
Здійснення зворотного зв’язку з учнями в процесі оцінювання кожної виконаної 
роботи має орієнтувати їх на успіх, підтримувати й надихати на саморозвиток і 
вдосконалення. Таким чином виявляється формувальний характер контролю та 
оцінювання особистісного розвитку учнів та хід набуття ними навчального 
досвіду і компетентностей.

Алгоритм діяльності вчителя під час організації формувального 
оцінювання.

1. Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів навчальних
цілей.

Вчитель спільно з учнями розробляє й обговорює цілі уроків «заняття». 
Ціль має бути вимірною, щоб через оцінювання з ’ясувати, на якому рівні вона 
досягнута.

2. Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання.
Обговорення з учнями критеріїв оцінювання робить процес оцінювання 

прозорим і зрозумілим для всіх суб’єктів освітнього процесу, та сприяє 
позитивному ставленню до самого процесу. Критерії оцінювання для поточного 
оцінювання мають описувати те, що заявлено в навчальних цілях. Учнів слід 
ознайомити із ними до початку виконання завдання. Чим конкретніше 
сформульовані критерії оцінювання, тим зрозумілішою для учнів є діяльність 
щодо успішного виконання завдання.

3. Забезпечення активної участі учнів у процесі оцінювання.
Створення ефективного зворотного зв’язку, який має бути зрозумілим і

чітким, доброзичливим та своєчасним. У процесі оцінювання важливо не 
протиставляти дітей одне одному. Стимулюючим має бути порівняння роботи 
(відповіді, дії тощо) з тим, як працювала дитина раніше. Доцільно акцентувати 
увагу лише на позитивній динаміці досягнень дитини. Складнощі у навчанні 
необхідно обговорювати з учнем індивідуально, аби не створювати ситуацію 
колективної зневаги до дитини.
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Водночас, під керівництвом та допомогою вчителя, доцільно залучати 
дітей до взаємооцінювання (враховуючи пізнавальні можливості учнів), при 
цьому формувати уміння коректно висловлювати думку про результат роботи 
однокласника, давати поради щодо його покращення. Це активізує навчання, 
сприяє розвитку критичного мислення, формуванню адекватного ставлення до 
зауважень, рекомендацій, зміцнює товариськість та відчуття значимості кожного 
в колективі.

4. Забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати власну 
діяльність (рефлексія).

У процесі навчання учнів початкових класів важливе значення має 
становлення елементів рефлексії, спрямованих на спостереження своїх дій та дій 
однокласників, осмислення своїх суджень, дій, учинків з огляду на їх 
відповідність меті діяльності, оскільки початкові навички рефлексії як 
особистісного новоутворення у повному обсязі мають сформуватися тільки 
наприкінці молодшого шкільного віку.

Слід зазначити, що здатність до персональної рефлексії у дітей молодшого 
шкільного віку з інтелектуальними порушеннями є достатньо обмежена, але 
можливості її розвитку актуалізуються під час роботи в групі. Умовою розвитку 
рефлексії в цьому віці є включення дитини у взаємодію з наступним 
відтворенням фактичних актів дій та комунікацій в контексті особистісного та 
спільного значення. Таким чином закладаються основи для самоспостереження і 
спостереження, які виводяться на рефлексивний рівень у майбутньому. 
Спонукають до рефлексії запитання: «Що нового дізнався на уроці?», «Що 
привернуло твою увагу?», «Ти активно працював на уроці?», «Що тобі 
найбільше сподобалось?».

5. Коригування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням 
результатів оцінювання.

Формувальне оцінювання дає можливість вчителю, відстежуючи рух 
дитини до навчальних цілей, здійснити коригування освітнього процесу на 
ранніх етапах, а учневі -  усвідомити відповідальність за своє навчання. Оцінка ’ 
діяльності учнів має бути позитивною. У випадку невдач або непосильності 
певної роботи для конкретного учня доцільно запропонувати йому легше 
завдання, аби оцінити й підтримати зусилля.

Інші компоненти формувального оцінювання такі як: конкретний аналіз 
допущених учнем помилок і труднощів, що постали перед ним, та конкретні 
вказівки про те, як покращити досягнутий результат, не є предметом розгляду у 
першому, другому класах, але стають актуальними на подальших навчальних 
етапах у початковій школі.

Формувальне оцінювання можна забезпечити використанням портфоліо, 
основна суть якого полягає в тому, щоб показати все, на що здібні учні. Через 
твердження «Я знаю», «Я вмію» акцентуються навчальні досягнення учнів, 
розвивається здатність до самооцінювання, поступово збільшується 
відповідальність за власне навчання. Кожен учень має власний стиль і темп 
навчання. Тому важливо усвідомлювати, що оцінювання учня вчителем не
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повинно стати причиною зниження самооцінки молодшого школяра, що 
неминуче позначається на його навчальній мотивації й успішності.

Під час організації навчання взагалі і оцінювання в початкових класах 
зокрема, важливо створювати для учнів ситуацію успіху.

Навчальні досягнення учнів з порушеннями інтелектуального розвитку 
помірного ступеня оцінюються вербально. При вербальному оцінюванні 
використовуються як усні, так і письмові оцінні судження, які характеризують 
процес навчання і відображають кількісний і якісний його результати: ступінь 
засвоєння елементарних знань і вмінь з навчальних предметів та характеристику 
особистісного розвитку учнів. Характеристика особистісного розвитку учня 
відображає рівень самостійності, комунікативності, уміння працювати в групі, 
ставлення до навчальної праці, рівень прикладених зусиль, сформованість 
навчально-пізнавальних інтересів, ціннісних орієнтирів та загальнонавчальних 
умінь, тощо та здійснюється вербально під час поточного контролю.

Об’єктами контролю у процесі навчання є складові предметних та 
життєвої компетентностей: знання про предмети і явища навколишнього світу, 
взаємозв’язки і відношення між ними; вміння та навички застосовувати засвоєні 
знання; досвід діяльності; ціннісні ставлення.

Основними функціями контролю навчальних досягнень учнів є: 
мотиваційна, діагностико-коригуюча, контролююча, навчальна, розвитково- 
виховна, соціальна:

1. Мотиваційна, що визначає таку організацію оцінювання навчальних 
досягнень учнів, коли його проведення стимулює бажання поліпшити свої 
результати, розвиває відповідальність, формує позитивні мотиви навчання;

2. Діагностико-коригуюча, що передбачає з’ясування сильних сторін 
навчально-пізнавальної діяльності, а також причин труднощів, які виникають в 
учнів під час навчання, виявлення прогалин в знаннях і вміннях та внесення 
коректив, спрямованих на усунення цих прогалин;

3. Контролююча, що передбачає визначення рівня досягнень окремого 
учня (класу, групи), виявлення рівня готовності до засвоєння нового матеріалу, 
що дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;

4. Навчальна, що зумовлює таку організацію оцінювання навчальних 
досягнень учнів, коли його проведення сприяє повторенню, уточненню, 
систематизації, застосуванню знань, навичок і вмінь;

5. Розвитково-виховна, що полягає у формуванні вміння зосереджено й 
цілеспрямовано працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, 
сприяє розвитку відповідальності, працелюбності, активності, самостійності, 
акуратності та інших якостей особистості;

6. Соціальна функція, що передбачає об’єктивне оцінювання досягнень 
учнів, а не їх недоліків. Рівнева градація враховує індивідуальні психофізичні 
особливості, можливості кожного учня, водночас зміцнюючи його статус в 
освітньому середовищі, соціумі. •
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Оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями інтелектуального 
розвитку за основними рівнями в руслі реформування загальної середньої освіти 
передбачає:

оцінювання у межах навчального матеріалу, визначеного навчальними 
програмами для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку;

оцінювання стану засвоєння учнями програмового матеріалу * 
відповідно до пізнавальних можливостей, зумовлених особливостями їх 
психічного та фізичного розвитку;

оцінювання відповідних розвитку учнів якісних характеристик 
навчальних досягнень, необхідних для формування їхньої життєвої 
компетентності;

оцінювання на позитивному принципі, тобто врахування рівня 
досягнень учня, а не його невдач.

Об’єктами оцінювання учнів у процесі вивчення основних навчальних 
предметів є передусім структурні компоненти його навчальної діяльності, а саме: 
змістовий, операційно-організаційний, емоційно-мотиваційний.

1. Зміст навчання (змістовий компонент) -  знання про об’єкт вивчення 
(уявлення, поняття, явище тощо, в т. ч. про правила, засоби перетворення 
об’єкта, про вимоги до результату; про складові та послідовність виконання 
завдання як одиниці навчальної діяльності і т. д.). Змістовий компонент 
конкретизується відповідно до змісту навчання кожного навчального предмета.

При оцінюванні підлягають аналізу такі характеристики знань:
• повнота (від фрагментарного відтворення навчального матеріалу до 

відтворення матеріалу у повному обсязі);
• правильність (від не завжди точного до правильного відтворення 

навчального матеріалу);
• усвідомленість (від розуміння в основному, переказу до вміння 

пояснити, виокремити головне та другорядне);
• застосування знань: адекватність; самостійність в умовах різної міри 

новизни (за зразком, аналогічні, відносно нові); надання допомоги.
2. Практичні навички та вміння (операційно-організаційний 
компонент) -  дії, способи дій (вміння, навички), діяльність:
1) предметні (відповідно до змісту основних навчальних предметів у 

спеціальних закладах освіти для дітей з порушеннями інтелектуального 
розвитку);

2) розумові (порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати 
тощо) та загальнонавчальні (аналізувати, планувати, організовувати, 
контролювати процес і результати виконання завдання, діяльності в цілому; 
вміння користуватися підручником та іншими доступними джерелами 
інформації).

При оцінці підлягають аналізу такі характеристики: 
виконання дій:
а) правильність; 
виконання завдань:
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а) розуміння завдання;
б) новизна умов завдання (за зразком, аналогічне, відносно нове);
в) самостійність виконання (контроль, допомога: практична -  спільне 

виконання дії з вчителем, показ дії; вербальна -  повторний інструктаж, аналіз, 
пояснення завдання, запитання, підказка, вказівка; загальна -  стимулювання, 
підтримка, схвалення, активізація уваги);

г) усвідомленість способу виконання завдання (від переказу до пояснення);
д) якість виконаної роботи;
є) цілеспрямованість, поетапність виконання та ін.
3. Ставлення до навчання (емоційно-мотиваційний компонент). При

оцінці підлягають аналізу такі його характеристики:
а) характер і сила (байдуже, недостатньо виразне позитивне, зацікавлене, 

виразне позитивне),
б) дієвість (від споглядального (пасивного) до дієвого),
в) сталість (від епізодичного до сталого).
В основному ці характеристики змістового, операційно-організаційного та 

емоційно-мотиваційного компонентів навчання учнів з порушеннями 
інтелектуального розвитку покладено в основу визначення рівнів навчальних 
досягнень (І - початковий, II -  середній, III -  достатній ) та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень, відповідних їм диференційних балів з 
кожного навчального предмета.

Для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня 
розроблено диференційовані рівні навчальних досягнень (І -  початковий, II -  
середній, III -  достатній), які характеризують особливості життєвої 
компетентності та обумовлюють їхню соціалізацію.

Загальна характеристика рівнів навчальних досягнень учнів 
з порушеннями інтелектуального розвитку легкого ступеня

I рівень -  початковий.
Учень (учениця) з допомогою вчителя фрагментарно, неточно відтворює 

окремі елементи, ознаки об’єкта вивчення; з допомогою вчителя виконує окремі 
дії, елементарні завдання. Ставлення до навчання байдуже. Потребує контролю, 
допомоги та стимулювання з боку вчителя.

II рівень -  середній.
Учень (учениця) в основному здатний відтворити більшу частину 

навчального матеріалу, але допускає окремі неточності. Матеріал розуміє, може 
виокремити головне і другорядне, частково чи за допомогою вчителя пояснити. 
Виконує дії та завдання в аналогічних умовах (під керівництвом вчителя). 
Достатньо стале зацікавлене ставлення до навчання. В окремих випадках 
потребує контролю та допомоги з боку вчителя.

III рівень -  достатній.
Учень відтворює матеріал, визначений навчальною програмою. Матеріал 

розуміє, може виокремити головне і другорядне, пояснити. Застосовує знання,
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вміння й навички в аналогічних та відносно нових умовах. Здатний самостійно і 
правильно виконувати дії, аналогічні та відносно нові завдання. Здатний 
пояснити використаний спосіб виконання завдання та застосувати для 
розв’язання іншого. Стале, виразно-позитивне ставлення до навчання.

Загальна характеристика рівнів навчальних досягнень 
учнів з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня 

I -  початковий.
Учень (учениця) за допомогою вчителя фрагментарно впізнає (показує або 

називає) предмет вивчення. За повної підтримки вчителя намагається виконати 
елементарні практичні дії, переважно пасивного характеру. Ставлення до 
навчання байдуже. Потребує значної постійної допомоги, повної підтримки та 
супроводу з боку вчителя.

II -  середній.
Учень (учениця) за допомогою учителя частково розпізнає об’єкт 

вивчення. Виконує окремі дії предметно-практичного змісту на рівні копіювання 
способу виконання. Виявляє епізодичний інтерес до навчання, має байдуже або 
слабковиразне позитивне ставлення до навчально-практичної діяльності. 
Потребує схвалення, постійної допомоги, супроводу, контролю та 
стимулювання.

III -  достатній.
Учень (учениця) має уявлення про об’єкт вивчення. З використанням 

наочності відтворює (не завжди точно) основні змістові елементи навчального 
матеріалу. Матеріал в основному розуміє, але пояснити, виокремити в ньому 
суттєве та другорядне не може. За наслідуванням і словесною інструкцією 
епізодично виконує прості завдання предметно-практичного змісту. Має 
слабковиразне позитивне ставлення до навчально-практичної діяльності. 
Потребує стимуляції та постійної значної допомоги щодо виконання предметно- 
практичних дій, завдання, організації робочого місця.

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з 
порушеннями інтелектуального розвитку є поточне, тематичне та підсумкове.

Враховуючи особливості навчальної діяльності учнів з порушеннями 
інтелектуального розвитку, тематична оцінка здійснюється за результатами 
поточного оцінювання. При цьому поточне оцінювання виконує діагностико- 
коригуючу, стимулюючу функції. Кожному рівню навчальних досягнень 
відповідає своя шкала диференційованих балів (див. таблиці).

Особливості оцінювання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку 
за допомогою портфоліо представлено у навчально-методичних посібниках 
співробітників Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 
Ярмаченка НАПН України. В посібниках охарактеризовано якісні показники 
індивідуального оцінювання, представлено технологію портфоліо1.
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Навчальні досягнення учнів 4 класів підлягають формувальному і 
підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. Оцінювання 
результатів навчання учнів у четвертих класах може здійснюватись бально, як 
пропедевтичний етап оцінювання у основній ланці школи. Для дітей з помірним 
ступенем порушення інтелектуального розвитку навчальні та особистісні 
досягнення рекомендовано фіксувати у свідоцтві досягнень.

Формувальне оцінювання, метою якого є відстеження особистісного * 
розвитку учнів, процесу опанування ними навчального досвіду як основи 
компетентності, забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку особистості, є 
невід’ємним складником освітнього процесу та здійснюється постійно.

Формувальне оцінювання передбачає організацію учителем діяльності 
учнів щодо усвідомлення ними цілей та очікуваних результатів навчання, 
способів їх досягнення та визначення подальших навчальних дій щодо 
покращення досягнень за результатами зворотного зв’язку.

Враховуючи особливості навчальної діяльності учнів спеціальної школи, 
тематична оцінка здійснюється за результатами поточного оцінювання. При 
цьому поточне оцінювання виконує діагностико-коригуючу, стимулюючу 
функції. Кожному рівню навчальних досягнень відповідає своя шкала 
диференційованих балів.

Застосування оцінювання сприятиме підтриманню бажання вчитися та 
прагнути максимально можливих результатів; оптимальному темпу здобуття 
освіти учнів; формуванню в учнів упевненості у собі, усвідомлення своїх 
сильних сторін; формуванню самоконтролю та саморегуляції навчальної 
діяльності як невід’ємних етапів на шляху досягнення успіху; забезпеченню 
постійного зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями 
навчального матеріалу; здійснення діагностування особистісного розвитку та 
навчальних досягнень учнів на кожному з етапів навчання.

2.4. Розвиток педагогічної діяльності педагогічних працівників 

Мета:

■ підвищити престиж педагогічної професії у суспільстві;
■ створити систему планомірного поповнення закладу освіти 

висококваліфікованими спеціалістами та забезпечити високу результативність 
професійної діяльності педагогічних кадрів;

■ створити сприятливі умови для професійної діяльності педагогічних 
працівників, забезпечити їхні конституційні права;
підвищення якості методичної роботи з забезпеченням різноманітних форм 
навчання;

■ підвищення ефективності освітнього процесу;
■ стимулювання саморозвитку та творчого пошуку педагогічних 

працівників.



Завдання:
■ оптимізація кадрового забезпечення закладу освіти;
■ підвищення ролі педагога у формуванні суспільства;
■ підвищення рівня соціально-економічного та фінансового забезпечення 

підготовки педагогічних працівників, їх професійної діяльності;
■ забезпечення освітнього процесу кадрами з відповідною педагогічною 

освітою;
■ забезпечення цілеспрямованого методичного навчання педагогічних 

кадрів;
■ вдосконалення науково-теоретичної, методичної та психологічної 

підготовки педагогічних працівників;
■ стимулювання педагогічних працівників до саморозвитку та самоосвіти, 

активізація їх творчого потенціалу.

Пріоритети:
■ обгрунтоване прогнозування потреби в педагогічних працівниках;
■ стабілізація кадрового складу закладу освіти;
■ підвищення професійного рівня педагогічних працівників;
■ поліпшення морального і матеріального стимулювання професійної 

діяльності педагогічних працівників;
■ ефективність методичної роботи;
■ інформальна освіта -  особиста робота кожного педагогічного працівника;
■ участь у методичній роботі -  обов’язок кожного педагогічного працівника.

Шляхи реалізації
№
з/п

Зміст роботи Очікувані
результати

Термін
виконання

Відповідальні»

1 Визначення потреби в
педагогічних
працівниках

Стабілізація 
кадрового складу 
закладу освіти

2021 Директор

2 Стимулювання 
педагогічних 
працівників до 
здобуття спеціальної 
освіти

Забезпечення гідних 
умов для здобуття 
сучасної, доступної 
та якісної освіти 
відповідно до вимог 
суспільства

2020-2025 Директор

3 Надання пріоритету 
при розподілі 
педагогічного 
навантаження 
педагогам з

Моральне та 
матеріальне 
стимулювання 
педагогів

2020-2025 Директор
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відповідною 
спеціальною освітою

4 Забезпечення
систематичного
підвищення
кваліфікації
педпрацівників;
впровадження сучасних
інформаційних
технологій

Ріст професійної
майстерності,
розвиток творчої
ініціативи,
забезпечення
ефективності
освітнього процесу

2020-2025 Директор

5 Внесення пропозицій 
щодо нагородження 
державними та 
відомчими нагородами 
та відзнаками 
працівників закладу 
освіти у вищі органи 
управління освітою

Моральне та 
матеріальне 
стимулювання 
педагогів

2020-2025 Директор

6 Удосконалення
професіоналізму та
методичної
майстерності
педагогічних
працівників, широкого
використання
інноваційних
технологій

Підвищення якості 
освіти

2020-2025 Директор

7 Упровадження системи 
професійно- 
педагогічної адаптації 
молодих фахівців

Виявлення 
найбільш активної, 
талановитої молоді

2020-2025 Директор

8 Проведення психолого- 
педагогічних 
консиліумів, 
психолого-
педагогічних семінарів 
з метою удосконалення 
взаємовідносин 
«педагог -  батьки -  
діти»

Підвищення ролі
педагога
спеціального
закладу освіти у
формуванні
особистості

2020-2025 Директор

■9

9 Забезпечення участі 
педагогів у фахових 
конкурсах з метою 
висвітлення та 
розповсюдження 
передового 
педагогічного досвіду

Підвищення 
професійного рівня 
педагогічних 
працівників

2020-2025 Директор

10 Здійснення передплати 
періодичних та 
фахових педагогічних 
видань

Підвищення якості 
освіти

2020-2025 Директор



11 Організація 
неперервної мовної 
освіти для підвищення 
мовної культури 
педагогів (проведення 
лекторіїв, конкурсів, 
круглих столів, курсів 
української мови, 
поповнення фондів 
бібліотеки словниками, 
довідниками, 
періодикою)

Ріст професійної 
майстерності, 
забезпечення 
ефективності 
освітнього процесу

2020-2025 Директор

12 Організація щорічного 
моніторингу якості 
методичної роботи 3 
педагогічними 
працівниками

Підвищення якості 
освіти

2020-2025 Директор

№
з/п

Зміст роботи Очікувані
результати

Термін
виконання

Відповідальні

1 Забезпечення умов для 
професійного 
самовдосконалення 
педагогічних працівників

Підвищення рівня 
фахової 
компетентності 
педагогічних 
працівників, сприяння 
їх саморозвитку

2020-2025 Директор

2 Підтримка добровільної 
сертифікації вчителів 
початкових класів

Готовність вчителя до 
інноваційних 
перетворень у 
професійній 
діяльності

2022-2025 Директор,
вчителі
початкових
класів

3 Організація співпраці з 
установами та закладами 
України, зарубіжжя що 
надають освітні послуги з 
підвищення кваліфікації

Постійне підвищення 
кваліфікації 
педагогічними 
працівниками 
(виконання постанови 
КМУ від 21.08.2019 
№ 800)

2020-2025 Директор,
педагогічні
працівники

4 Залучення педагогічних 
працівників до участі у 
фахових та методичних 
заходах Всеукраїнського, 
міжнародного та обласного 
рівнів

Підвищення
мотиваційної
активності,
запобігання
професійному
вигоранню

2020-2025 Директор

5 Створення системи 
моніторингу динаміки 
зростання професійного і 
творчого потенціалу 
педагогічних працівників

Підвищення 
науковотеоретичної, 
методичної та 
психологічної 
підготовки

2020-2025 Директор,
керівники
методичних
об’єднань



педагогічних
працівників

6 Вивчення, узагальнення та 
вровадження досвіду 
роботи найкращих 
педагогічних працівників 
закладу освіти

Підтримка творчої
діяльності
педпрацівників
закладу освіти,
розвиток їхньої
професійної
компетентності,
підвищення
педагогічної
майстерності,
оновлення
методичного та
інформаційного
забезпечення
освітнього процесу і
популяризації кращих
педагогічних надбань

2020-2025 Директор,
педагогічні
працівники

7 Забезпечення умов для 
ефективної роботи 
методичних об’єднань

Підвищення 
кваліфікаційного 
рівня педагогічних 
працівників

2020-2025 Директор

8 Створення умов для 
оволодіння педагогами 
інноваційними методиками 
та технологіями навчання

Використання 
інноваційних методик 
у своїй роботі

2020-2025 Директор

9 Організація і проведення 
різноманітних методичних 
заходів для педагогічних 
працівників

Удосконалення 
методичної роботи 
закладу освіти, 
розвиток здатності 
педпрацівників до 
ініціативної, творчої, 
пошукової діяльності

2020-2025 Директор,
педагогічні
працівники

9

10 Своєчасне надання 
різноманітних 
інформаційних послуг та 
консультацій

Результат роботи 
педагогів щодо 
розвитку здобувачів 
освіти

2020-2025 Директор

11 Участь педагогів у SES -  
проектах (міжнародної 
служби старших експертів 
Німеччини)

Удосконалення 
методичної роботи 
закладу освіти, 
розвиток здатності 
педпрацівників до 
ініціативної, творчої, 
пошукової діяльності

2020-2025 Директор



2.5. Розвиток управлінських процесів 

Мета:

■ вироблення стратегії розвитку освітньої системи закладу освіти;
■ забезпечення якісних змін в освітньому просторі закладу освіти 

відповідно до сучасних вимог концепції "Нової української школи".
Завдання:

■ забезпечення оптимальної структури закладу освіти;
■ сприяння участі громадськості у формуванні освітньої політики закладу 

освіти;
■ створення умов для зростання професійного рівня педагогічних кадрів;
■ вдосконалення навчально-матеріальної бази закладу освіти;
■ здійснення систематичного планування, моніторингу та аналізу 

діяльності закладу освіти.

Пріоритети:

■ управління на основі стратегічного планування, організація взаємодії всіх 
учасників освітнього процесу, мотивація і контроль діяльності;

■ забезпечення ефективного управління завдяки впровадженню 
моніторингового супроводу управлінських процесів;

■ залучення громадськості для підвищення ефективності освітнього 
процесу.

Шляхи реалізації
№
з/п

Зміст роботи Очікувані
результати

Термін
виконання

Відповідальні
■9

1 Організація освітнього
процесу;
виконання
нормативних
документів;
вдосконалення
внутріньошкільного
контролю

Організація та 
забезпечення 
оптимальних, 
стабільних умов для 
освітнього процесу

2020-2025 Директор

2 Управління освітнім 
процесом закладу. 
Проведення 
педагогічних рад

Об’єднання зусиль 
педагогічного 
колективу закладу 
для підвищення 
рівня освітньої 
роботи,
упровадження в 
практику досягнень 
педагогічної науки

2020-2025 Директор
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й передового
педагогічного
досвіду

3 Впровадження моделі 
громадсько-державного 
управління на засадах 
рівноправної участі 
усіх учасників у 
забезпеченні 
ефективності 
освітнього процесу

Вивчення 
громадської думки 
та поширення її на 
прийняття 
управлінських 
рішень

2020-2025 Директор

4 Створення цілісної 
системи управління, 
забезпечення якісного 
рівня контрольно- 
аналітичної діяльності 
відповідно до сучасних 
вимог

Підвищення якості 
освітнього процесу. 
Розвиток творчого 
потенціалу кожного 
педагога

2020-2025 Директор

5 Забезпечення 
ефективної роботи 
батьківської ради 
закладу

Спільна робота 
Ради школи та 
керівництва закладу 
освіти

2020-2025 Директор

6 Раціональний та
доцільний розподіл
функціональних
обов’язків між
керівництвом,
педагогічними
працівниками

Покращення роботи 
всіх сфер шкільної 
діяльності

2020-2025 Директор

7 Забезпечення 
життєдіяльності 
закладу освіти

Залучення 
позабюджетних 
коштів, покращення 
роботи з охорони 
праці та соціального 
захисту

2020-2025 Директор

■9

8 Здійснення 
адміністративно- 
господарської роботи

Покращення 
матеріально- 
технічної бази 
закладу освіти

2020-2025 Директор

9 Звітування директора 
перед громадськістю, 
колективом

Постійне
інформаційне
забезпечення,
гласність

2020-2025 Директор

10 Забезпечення 
систематичного 
інформаційного 
супроводу освітнього 
процесу на сайті

Інформованість 
педагогічних 
працівників, батьків 
у роботі закладу

2020-2025 Директор
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III. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Основні шляхи реалізації статегії розвитку закладу освіти

Умовами реалізації пріоритетних напрямів перспективи розвитку є 
запровадження нових педагогічних та управлінських технологій:

• перехід на концептуальну форму розвитку освіти в закладі;
• впровадження системи постійного відстеження динаміки змін в освіті;
• оновлення функцій управління відповідно до нових видів управлінської 

діяльності;
• організаційне та функціональне оновлення діяльності методичної 

служби;
• реальне забезпечення відкритості та доступності освітньої галузі закладу 

освіти перед громадськістю.

Очікувані результати реалізації заходів

Основними очікуваними результатами вирішення завдань є:
• забезпечення гідних умов для здобуття якісної, сучасної, індивідуально 

орієнтованої системи освіти;
• підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників 

(психолого -  педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами 
індивідуалізації навчання та виховання здобувачів освіти);

• підвищення рівня навчальних досягнень учнів;
• підвищення рівня вихованості здобувачів освіти;
• створення позитивного іміджу закладу освіти в соціумі, підвищення її 

конкурентоз д атності;
• формування культури спілкування та інформаційної культури учасників 

освітнього процесу;
• впорядкування інформаційного обміну баз даних;
• мотиваційний аспект набуття знань здобувачами освіти;
• розвиток соціальної та комунікативної активності здобувачів освіти;
• формування в здобувачів освіти навичок ефективного спілкування;
• формування в здобувачів культури збереження і зміцнення свого

здоров’я;
• створення безпечного толерантного середовища;
• формування системи моніторингу освітнього процесу з метою аналізу 

стану та динаміки розвитку закладу освіти;
• надання доступу педагогічним працівникам та здобувачами освіти до 

сучасних інформаційних ресурсів та технологій;
• підняття освітнього процесу на новий якісний рівень;
• залучення громадськості, батьків, здобувачів освіти до плідної співпраці
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з метою розвитку закладу освіти.

ІУ.РЕАЛВАЦІЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ 
СТАТЕ ГІЇЇ РОЗВИТКУ

Термін реалізації 
Стратегії розвитку

2020 -  2025 рр.

Етапи Стратегії 
розвитку

Організаційно -  проектувальний етап -
січень -  травень 2020 року:

• розробка перспективного плану розвитку закладу 
освіти;

• визначення основних стратегій, заходів і механізмів 
розвитку закладу освіти.

Аналітико -  практичний етап -
вересень 2020 року -  вересень 2025 року:

• практична реалізація перспективи розвитку закладу 
освіти;

• організація моніторингового спостереження за 
результатами виконання заходів перспективи 
розвитку закладу освіти.

Узагальнюючий етап -
жовтень 2024 -  грудень 2025 року:

• аналіз досягнутих результатів виконання 
перспективного плану розвитку закладу освіти;

• визначення перспектив подальшого розвитку 
закладу освіти;

• поширення позитивного досвіду.
Ресурсне
забезпечення
реалізації
планування

• здобуття педагогами, які працюють з дітьми з 
особливими освітніми потребами відповідної 
фахової освіти;

• підвищення кваліфікаційного рівня керівництва та 
педагогічних працівників закладу освіти;

• підвищення ефективності використання бюджетних і 
позабюджетних коштів.

Показники
ефективності
планування

• збільшення позитивного іміджу закладу освіти та 
конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг;

• збільшення контингенту здобувачів освіти;
• розширення ділових партнерських зав’язків.
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\ i c v _ : х  - т і • системний моніторинг реалізації перспективи
о ш н а розвитку закладу освіти;
В._* - __ «уД-г»-:* • участь батьків, громадськості в оцінювання якості

1 СІи2.£1М освітніх послуг.
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