
СХВАЛЕНО
Рішення педагогічної ради 
Кам’янського ліцею 
від 31.08.2021 р.
Протокол № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії
Березівської сільської ради 
№ 6% від а ч ■/!. 2021 року

СТРАТЕГІЯ
РОЗВИТКУ

КАМ’ЯНСЬКОГО ЛІЦЕЮ
БЕРЕЗІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2021 -  2026 роки

2021 р.
і

г



Стратегія розвитку
Кам’янсько ліцею Берегівської сільської ради Сарненського

району Рівненської області

Вступ. Стратегія розвитку Кам’янсько ліцею Берегівської сільської ради 
Сарненського району Рівненської області визначає мету, напрями, основні 
завдання та принципи, на виконання яких має бути спрямована освітня 
діяльність закладу.
Стратегія розвитку спрямована на виконання:
- Законів України: "Про освіту” від 05.09.2017р., "Про повну загальну 
середню освіту” від 16.01.2020р. № 463-ІХ,;
- Концепції Нової української ніколи;
- Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
- Статуту закладу;
- Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього 
середовища у Новій українській школі (Схвалено Указом Президента України 
від 25 травня 2020 року №195/2020).

Сучасний стан освітнього середовища Кам’янсько ліцею
Кам’янський ліцей - заклад освіти, який одночасно з освітою наукового 
спрямування забезпечує здобуття базової середньої та повної загальної 
середньої освіти згідно з вимогами державних стандартів, всебічний розвиток 
талановитої молоді, її виховання і соціалізацію, яка здатна до життя в 
суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 
самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого 
життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та 
громадянської активності.
Кам’янський ліцей створений у 1939 році. Упродовж тривалої історії 
існування прагнув залишатися освітнім закладом, що готував 
конкурентноспроможних молодих людей -  громадян України, які могли 
реалізувати себе на теренах нашої держави.
На сьогоднішній день у закладі здобуття освіти здійснюється для 208 учнів та 
14 вихованців дошкільного підрозділу. Освітній процес забезпечують 35 
учителів та вихователів, 21 з яких є педагогами вищої кваліфікаційної 
категорії, 12 старших учителів, 1 - Відмінник освіти.
Учителі закладу є переможцями районних етапів Всеукраїнських конкурсів 
«Учитель року», конкурсів-ярмарків педагогічної творчості.

У закладі обладнано 2 кабінети інформатики з постійним доступом до 
мережі Інтернет, тренажерне спортивне знаряддя та ігровий дитячий 
майданчик, комбіновану майстерню трудового навчання, стадіон. До послуг 
школярів є їдальня на 90 посадкових місць.



Щорічно понад 25% учнів закладу беруть участь у Міжнародних та 
Всеукраїнських інтелектуальних, творчих, літературних конкурсах, у 
районних та обласних етапах Всеукраїнських предметних турнірах, 
Всеукраїнських олімпіадах (III, IV етапи), Міжнародному конкурсі з 
української мови імені Петра Яцика та Міжнародному мовно-літературного 
конкурсі імені Тараса Шевченка, інтелектуальних, творчих, літературних 
конкурсах: «Левеня», «Кенгуру», «Соняшник», «Перло многоцінне»,
«Геліантус», «Колосок», «Об’єднаймося ж, брати мої» тощо.
Здобутки закладу дозволяють одночасно виокремити питання, які потребують 
розв’язання: недосконалість внутрішньої системи забезпечення якості освіти у 
закладі; створення внутрішньої системи моніторингу якості освіти як основи для 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень із подальшим її 
впровадженням; не готовність окремих педагогічних працівників до наукової, 
дослідницько-експериментальної діяльності, впровадження в освітній процес 
інноваційних ІКТ та 8ТЕМ-освіти, спрямованих на розвиток дослідницької, 
експериментальної діяльності з добувачів; недотримання з добувачами освіти та 
педагогічними працівниками академічної доброчесності; малоефективна 
система роботи протидії булінгу.
Місія закладу освіти:

- забезпечити умови для всебічного розвитку, виховання та соціалізації 
особистості, готової до ефективної праці в конкурентному середовищі 
Візія закладу освіти:

- заклад, який на основі високих моральних цінностей, інновацій та 
ефективного навчання формує людину, що зможе успішно реалізувати себе в 
житті
Засади та принципи освітньої діяльності закладу освіти:

- людиноцентризм;
- верховенство права;
- забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; забезпечення рівного
доступу до освіти;
- розвиток інклюзивного освітнього середовища.
- забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;
- науковий характер освіти;
- цілісність і наступність системи освіти;
-зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними
традиціями;
- свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми;
- академічна доброчесність;
- академічна свобода;
-фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладу в межах,
визначених законом;



- гуманізм;
- демократизм;
- єдність навчання, виховання та розвитку;
- виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, 
його історико-культурного надбання і традицій;
- формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, 
нетерпимості до їх порушення;
- формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її 
честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також до 
дискримінації за будь-якими ознаками;
- формування громадянської культури та культури демократії;
- формування культури здорового способу життя, екологічної 
культури і дбайливого ставлення до довкілля;

- невтручання політичних партій в освітній процес;
- невтручання релігійних організацій в освітній процес;
- різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та 
релігійних питань;
- сприяння навчанню впродовж життя;
- інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;
- нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;
- освіта має будуватися за принципом рівних можливостей для всіх.

Мета, цілі, завдання стратегії закладу освіти 
Мета закладу освіти:
- всебічний розвиток, навчання, виховання, виявлення обдарувань,
соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 
взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти 
упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 
відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого 
ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на 
користь іншим людям і суспільству; формування в учнів компетентностей, 
визначених Законом України "Про освіту" та державними стандартами:

- вільне володіння державною мовою;
- здатність спілкуватися рідною ( у разі відмінності від державної) та іноземними 
мовами;
- математична компетентність;
- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
- інноваційність;
- екологічна компетентність;
- інформаційно-комунікаційна компетентність;
- навчання впродовж життя;
-громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії,



справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з 
усвідомленням рівних прав і можливостей;
- культурна компетентність;
- підприємливість та фінансова грамотність.
Основні завдання закладу освіти:
підготовка майбутньої конкурентоспроможної особистості, здатної до 
інноваційної діяльності, прийняття системних рішень, у тому числі в критичних 
ситуаціях; провадження освітньої діяльності на основі підходів дослідно- 
орієнтованого навчання, спрямованої на залучення та підготовку учнівської 
молоді до науково-дослідницької діяльності; забезпечення здобуття учнями 
освіти відповідно до державних стандартів, у тому числі завдяки системній 
роботі з використання завдань та досліджень високого рівня складності 
(олімпіадних, турнірних, проектно-конкурсних тощо); забезпечення вивчення 
навчальних предметів та набуття компетентностей, необхідних для подальшого 
життя; навчання на засадах загальнонаціональних цінностей, формування 
громадянської позиції, власної гідності, патріотичного виховання, академічної 
доброчесності; пошук і відбір для навчання обдарованих дітей, які виявляють 
здібності до навчально-дослідницької, розроблення та впровадження нових і 
освітніх технологій форм організації освітнього процесу.

І



Стратегічний план розвитку Кам’янсько ліцею Березівської сільської 
ради Сарненського району Рівненської області 

розрахований на 5 років (2021/2022 -2025/ 2026рр) і включає в себе такі 
напрями діяльності:

1. Освітнє середовище закладу освіти.
2. Система оцінювання здобувачів освіти.
3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти.
4. Управлінські процеси закладу освіти.

1.Освітнє середовище закладу освіти.

Цілі:
1. Створення для учасників освітнього процесу можливості користуватися 
сучасною матеріально-технічною базою для забезпечення здоров’я- 
збережувального компонента навчання, рухової активності, безпечних та 
нешкідливих умов.
2. Створення сучасного, розвивального, безпечного, комфортного та 
інклюзивного освітнього середовища, яке сприяє збереженню та зміцненню 
здоров’я, захисту від небезпек, підвищенню рухової активності дітей.
3. Формування в учасників освітнього процесу гігієнічних навичок та засад 
здорового способу життя, зокрема звичок здорового харчування, фізичної 
активності, безпечної комунікації.
4.3апобігання вживанню учнями, іншими учасниками освітнього процесу 
тютюну, алкоголю, наркотичних засобів, інших речовин із психоактивною 
дією, унеможливлення їх розповсюдження та вживання в закладі освіти та на 
прилеглих до нього територіях.
5.Впровадження принципу недискримінації, в тому числі конфіденційності 
щодо наявності будь-яких дискримінуючих ознак.
б.Забезпечення готовності педагогічних працівників до надання якісних 
освітніх послуг у процесі забезпечення соціального та 
здоров’язбережувальногокомпонентів навчання, формування інформаційно- 
комунікаційної компетентності учнів, психологічного супроводу учасників 
освітнього процесу, запобігання під час навчання проявам насильства та 
булінгу (цькування), порушенням прав дитини, зокрема шляхом використання 
Інтернету.
7.Удосконалення системи організації харчування в закладах освіти, яка має 
забезпечити формування культури здорового, збалансованого споживання їжі 
та питної води, а також модернізації обладнання для їдальні (харчоблоку) 
закладу освіти.

г



8.Інформування медичним працівником учнів з питань вакцинації, 
профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження свого 
сексуального та репродуктивного здоров’я, попередження поширення серед дітей 
та підлітків звичок, небезпечних для їх фізичного та/або психічного здоров’я.

9.3дійснення моніторингу процесів реалізації соціального і 
здоров’язбережувального компонентів навчання, забезпечення рухової активності 
учнів під час освітнього процесу, запобігання насильству та булінгу (цькуванню), 
забезпечення здорового харчування в закладі освіти.

10.Удосконалення механізму психологічного супроводу та підтримки в 
закладах освіти, запровадження дієвого механізму взаємодії закладів освіти та 
охорони здоров’я для охорони психічного здоров’я дітей.

Очікувані результати:
Створення у комфортних і безпечних умов навчання учнів та праці 

педагогів, освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства та 
дискримінації, інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання 
освітнього простору через запровадження педагогіки партнерства.
8\¥ОТ-аналіз освітнього середовища

Напрямок Сильні сторони, позитивні •••тенденції
Слабкі сторони, 
проблеми, що 
потребують вирішення

1. Забезпечення 1. Заклад розташовано у 2-х 1 .Відсутність
комфортних і приміщеннях: рік забудови внутрішньої вбиральні.
безпечних умов приміщення №2 -1951 рік , рік 2. Заміна системи
освітнього введення в експлуатацію опалення навчального
процесу типового двоповерхового закладу.

приміщення - 1978. Ліцей має 3. Продовження
актову залу, комбіновану створення «безпечного
майстерню, спортзал, їдальню, закладу».
бібліотеку. Відсутність огорожі по
2.Наявні 22 навчальних периметру школи.
кабінети, з них 12-предметні, ' 4. Облаштування
4- кабінети початкових класів. твердого покриття
3.Площа приміщень 2826 кв. шкільного подвір’я
м. 5. Заміна
4.Проектна потужність електропроводки.
закладу - 350 учнів 6. Приміщення №2
5. Облаштовано спортивні потребує зовнішньої
тренажери. реконструкції-обшити
б.Умови доступності закладу металопрофілем, заміни
освіти для навчання осіб з вікон на пластикові.
особливими освітніми 7.0блаштований ігровий
потребами(архітектурна дитячий майданчик для



доступність, наявність 
пандуса, кнопка виклику, 
пристосований санвузол).
7. Вид опалення закладу -  
власна котельня, пічне 
опалення.
8. Каналізація наявна.
9. У закладі 6 робочих 
комп’ютерів та 20 ноутбуків 
підключено до мережі 
Інтернет.
10. Проекторів та проекційних 
екранів - 3.
11. Телевізорів- 8, з них 
відповідають санітарно- 
гігієнічним вимогам-6.
12. Земельна ділянка (площа) 
-3 .6  га.
13. Встановлено енерго
зберігаючі вікна та вхідні -  
(одні) двері навчального 
закладу.
14. Придбано вогнегасники.
15. Наявність шкільного 
автобуса.

молодших школярів в 
1978 році потребує 
оновлення, заміни 
окремих конструкцій.
8. Школа потребує 
спортивного майданчика 
зі штучним покриттям.
9.Освітнє середовище 
потребує осучаснення. 
ІО.Здійснити ремонтні 
роботи фасаду закладу.
11 .Поповнення 
матеріально-технічної 
бази навчальних 
кабінетів.
12 .Доукомплектування 
бази комп’ютерної 
техніки у навчальних 
кабінетах.
13.Ремонт підлоги 
спортзалу та стелі 
приміщення 
№2.Перекриття даху..
14.Оснащення шкільних 
кабінетів сучасними 
засобами навчання.
15. Здійснити освітлення 
території школи.
16. Заміна автобуса на 
мікроавтобус по причині 
аварійної дороги до сіл 
Будки-Кам’янські та 
Обсічі і невеликої 
кількості дітей, що 
підвозяться.
17. Водозабезпечення.
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2.Створення 
освітнього 
середовища, 
вільного від 
будь-яких форм 
насильства та 
дискримінації

1. Проводяться комплексні 
заходи з протидії булінгу:
- розробляється план заходів 
щодо протидії булінгу у 
закладі;
- інформування школярів, їх 
батьків, учителів та інших 
учасників освітнього процесу 
про запровадження 
відповідальності за 
вчинення булінгу (цькування) 
та вироблення небайдужості 
до проблеми булінгу;
- на сайті закладу 
оприлюднено порядок 
реагування на звернення про 
випадки булінгу, план заходів 
щодо попередження булінгу, 
зразок заяви щодо реагування 
на випадки булінгу;
- здійснюється оцінка 
поширення булінгу в закладі.
- здійснюється розвиток 
навичок толерантного 
спілкування.
- проводяться заходи щодо 
розвитку навичок 
конструктивного вирішення 
конфліктних ситуацій.
- проводиться робота щодо 
формування знань з правил 
безпечної поведінки в мережі 
Інтернет.
- розроблено та оприлюднено 
правила поведінки для 
здобувачів освіти.
2. У закладі забезпечено 
вільний доступ до навчального 
приміщення шляхом 
облаштування пандусу.
3. Є кнопка виклику.

1. Створення дієвої 
системи роботи з 
батьками щодо 
розуміння проблем 
булінгу.
2. Налагодження 
співпраці з громадськими 
та державними 
організаціями по 
організації просвітни
цької роботи щодо 
попередження випадків 
булінгу.

І



3. Формування
інклюзивного,
розвивального та
мотивуючого до
навчання
освітнього
простору

1. Функціонують інклюзивні 
класи, у яких навчаються З 
дитини з ООП. 
2,Організовується 
індивідуальне навчання за 
письмовим зверненням батьків 
та висновками ЛКК.
3. Педагогічні працівники, що
навчають учнів з особливими 
освітніми потребами,
систематично підвищують 
фаховий рівень шляхом 
опрацювання відповідної 
літератури, підвищення
кваліфікації, відвідування 
семінарів, тренінгів, майстер- 
класів, консультування з 
практичним психологом
закладу, представниками ІРЦ 
Рокиттнівської ОТГ.
4. Працює команда психолого- 
педагогічного супроводу.
5.Здійснюється проведення 
корекційних годин для дітей з 
ООП.

1 .Вдосконалення методик 
роботи з учнями з ООП з 
різними нозологіями.
З .Пристосування 
території закладу для 
перебування дітей з ООП. 
4. Облаштування 
приміщень для
проведення занять з 
дітьми з ООП.

План заходів
№
з/п

Назва заходів Виконавці Термін
виконання

1. Запровадження спецкурсів, 
факультативів та гурткових занять 
з урахуванням інтересів і потреб 
здобувачів освіти.

Адміністрація
закладу

2021 -2026 
роки

2 Розробити систему дистанційного 
навчання.

Адміністрація
закладу

2021-2022 роки

3 Удосконалювати форми співпраці із 
закладами вищої освіти.

Адміністрація
закладу

2021- 2026 роки

4 Поповнення навчальних кабінетів 
закладу.

Засновник
закладу

2021-2026 роки

5 Облаштування волейбольного та 
баскетбольного майданчиків, 
бігової доріжки.

Засновник
закладу

2022 - 2024 роки

6 Капітальний ремонт (з утепленням) 
фасадів будівель.

Засновник
закладу

2022 -  2026 
роки

7 Завершити реконструкцію огорожі Засновник 2022/2024 роки



території. закладу
8 Провести вогнезахисну обробку 

дерев’яних конструкцій покрівлі.
Засновник
закладу

2021 - 2022 роки

9 Провести капітальний ремонт 
стелі та перекриття даху школи №2 
та підлоги спортзалу.

Засновник
закладу

2022рік

10 Модернізувати обладнання 
харчоблоку.

Харчуюча
організація

2022 - 2024 роки

11 Розробити меню, яке враховує 
рекомендації МОЗ щодо здорового 
харчування в закладі освіти. 
Проводити регулярний моніторинг 
якості харчування здобувачів 
освіти.

Харчуюча
організація

2021рік

2. Система оцінювання здобувачів освіти.

Цілі:
1.Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи 
оцінювання їх навчальних досягнень.
2.3астосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне 
відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувана освіти.
3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти 
відповідальності за результати свого навчання, здатності до само оцінювання. 
4.3абезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого 
залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу.
5.Моделювання наскрізного виховного процесу, спрямованого на формування 
системи цінностей школярів, готовності їх до соціалізації. 
б.Зміцнення партнерства сім’ї та закладу у вихованні дітей.
7. Впровадження проектів учнівського самоврядування «За здоровий спосіб 
життя», «Веселі перерви».
8. В провадження проекту «Заклад освіти - толерантне освітнє середовище, СТОП 
булінг».
^Формування академічної доброчесності в закладі.
10.Формування учня як активного, свідомого, творчого суб’єкта освітнього 
процесу.
1 Сформування в учасників освітнього процесу гігієнічних навичок та засад 
здорового способу життя, зокрема звичок здорового харчування, фізичної 
активності, безпечної комунікації;
12.Забезпечення психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.
13. Створення умов для соціальної самореалізації учасників освітнього процесу.
14. Практичне забезпечення діагностики особистісного розвитку, соціального 
статусу, виявлення проблем соціального розвитку дитини.
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Очікувані результати:

Здійснення формувального та стимулюючого оцінювання, що ґрунтується на 
позитивному підході, враховує освітню траєкторію кожного учня, спрямовується 
на формування і розвиток ключових компетентностей.
SWOT-aнaлiз системи оцінювання учнів________________________________
Напрямок Сильні сторони, 

позитивні тенденції
Слабкі сторони, 
проблеми, що 
потребують вирішення

1 .Наявність 
відкритої, прозорої 
і зрозумілої для 
здобувачів освіти 
системи
оцінювання їх
навчальних
досягнень

1. У своїй роботі педагогічні 
працівники користуються 
нормативними документами, а 
саме: Наказ МОНУ від 
13.04.2011 р. №329 “Про 
затвердження Критеріїв 
оцінювання навчальних 
досягнень учнів (вихованців) у 
системі загальної середньої 
освіти” та Наказ МОНУ від 
21.08.2013 р. №1222 Про 
затвердження орієнтовних 
вимог оцінювання навчальних 
досягнень учнів із базових 
дисциплін у системі загальної 
середньої освіти” зі змінами.
2. Форму вальне оцінювання 
використовується для учнів 
початкової школи.
3. На початку навчального 
року, семестру, вивчення 
нового розділу педагогічні 
працівники ознайомлюють 
учнів з критеріями 
оцінювання навчальних 
досягнень.
4. При проведенні 
контрольних видів робіт 
педагогічні працівники 
ознайомлюють здобувачів 
освіти з критеріями 
оцінювання.
5. При виставленні оцінки 
педагогічні працівники 
аналізують роботу учня, чітко 
проговоривши сильні та слабкі 
сторони роботи учня.
6 Аналіз роботи учня

1 .Не всі вчителі 
оприлюднюють 
критерії оцінювання, 
правила та процедури 
оцінювання 
навчальних досягнень. 
2. Не завжди освітній 
процес спрямовується 
на формування і 
розвиток ключових 
компетентностей, а 
переважно на перевірку 
знаннєвого 
компоненту.
3 Посилення ролі 
особистісного чинника 
в засвоєнні 
навчального матеріалу. 
4. Педагогічні 
працівники більше 
увагу приділяють 
обсягу засвоєних знань, 
а не тому, як ці знання 
використовуються для 
вирішення прикладних 
завдань.
5.Частка вчителів, які 
застосовують 
систему оцінювання, 
спрямовану на 
реалізацію 
компетентнісного 
підходу, невелика. 
Проте з кожним роком 
таких учителів стає 
більше.
б.Удосконалення 
методик формуваль-



ґрунтується на позитивному 
підході, аналізується не лише 
результат, а й процес вивчення 
навчального матеріалу.
7.Враховується індивідуаль
ний поступ здобувана освіти.

ного оцінювання.

2.3астосування 
внутрішнього 
моніторингу, 
що передбачає 
систематичне 
відстеження та 
коригування 
результатів 
навчання кожного 
здобувана освіти

1 .Класними керівниками 
ведеться моніторинг 
досягнень учнів класу(для 
ознайомлення батьків раз на 
місяць в щоденнику робиться 
звіт навчальних досягнень 
учнів).
2 .Педагогічними 
працівниками відстежується 
особистий поступ кожного 
учня, що формує позитивну 
самооцінку, відзначають 
досягнення, підтримують 
бажання навчатися, 
запобігають побоюванням 
помилятися. Учителі 
початкової школи з цією 
метою формують портфоліо 
учнів.
3. Питання моніторингу 
навчальних досягнень учнів 
виноситься на засідання 
педагогічної ради, нарад при 
директорові.
4. Адміністрацією закладу 
передбачено річним планом 
моніторингові дослідження 
якості знань здобувачів освіти.
5. Учнів 5-го класу з метою 
виявлення рівня адаптації до 
навчання в середній школі.
6. Учнів 5-11 класів з 
предметів інваріативної 
частини навчальних планів з 
метою виявлення рівня 
сформованості знань та 
дотримання критеріїв 
оцінювання.
7. Учнів 4 класу з предметів 
ДПА з метою виявлення рівня 
сформованості знань та

1 .Не завжди вчителі 
проводять глибокий 
аналіз результатів 
моніторингових 
досліджень, інколи цей 
аналіз носить 
формальний характер.



дотримання критеріїв 
оцінювання.
8. Учнів 9 класу з предметів 
ДПА з метою виявлення рівня 
сформованості знань та 
дотримання критеріїв 
оцінювання.
9. Учнів 11 класу з предметів 
ДПА/ЗНО з метою виявлення 
рівня сформованості знань та 
дотримання критеріїв 
оцінювання.

3 .Спрямовування 
системи
оцінювання на 
формування у 
здобувачів освіти 
відповідальності за 
результати свого 
навчання, 
здатності до 
самооцінювання.

1 .Педагогічними 
працівниками у співпраці з 
батьками формується 
відповідальне ставлення учнів 
до результатів своєї роботи.
2. Вивчаються пропозиції 
щодо використання 
електронного щоденника
3. На уроках педагогічними 
працівниками
використовуються прийоми 
самооцінювання навчальної 
діяльності здобувачів освіти, 
що формує відповідальне 
ставлення до освітнього 
процесу.
4. Під час канікул педагогічні 
працівники проводять 
консультування учнів, які 
мають проблеми в навчанні. 
Ведеться робота з 
обдарованими дітьми з метою 
якісної підготовки до 
предметних олімпіад, 
конкурсів, змагань.
5. Досягнення учнів 
висвітлюються на шкільному 
стенді, сайті закладу, сторінці 
у соціальній мережі Фейсбук.

1 .Робота з батьками 
щодо формування 
відповідального 
ставлення до навчання 
потребує активізації, 
батьки повинні стати 
партнерами в даному 
напрямку роботи.
2. Більшої уваги 
потребують прийоми 
самооцінювання на 
уроках.
3. Більшу увагу 
вчителям необхідно 
приділяти учням, що 
мають низький рівень 
знань, через 
індивідуальні завдання, 
роботу на канікулах з 
даної категорією 
здобувачів освіти.
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План заходів

№
з/п Назва заходів Виконавці

Терміни
виконання

1. Створити інформаційні стенди для 
ознайомлення з критеріями оцінювання.

Керівники
ШМО

Постійно

2 Інформувати здобувачів освіти, батьків 
та осіб, що їх заміняють із критеріями 
оцінювання навчальних досягнень

Класні
керівники

Постійно

3. Обговорити на засіданнях методичних 
об'єднань та укласти портфоліо 
критеріїв оцінювання різних форм та 
видів освітньої діяльності

Керівники
ШМО

Постійно, на 
початок н. р.

4 Запровадити систему самооцінювання та 
взаємооцінювання в освітньому 
процесі

Адміністрація
закладу

2021/2022 н.р.

5 Розробити критерії оцінювання 
індивідуальної та групової роботи з 
предметів, де використовується 
проектна технологія навчання

Керівники
ШМО

2021/2022н.р.

6. Залучати здобувачів освіти до 
розроблення критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень

Педагогічні
працівники

Постійно

Шляхи реалізації:

-Формування ключових компетентностей учнів шляхом поєднання традиційних 
форм навчання та виховної роботи з інноваційними.
-Використання нових форм, методів виховної роботи для протидії насильства та 
академічної недоброчесності.
-Виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування, 
формування активної життєвої позиції.
-Формування в здобувачів освіти соціальної активності, виховання національно 
свідомої особистості здатної успішно діяти у швидкозмінному світі, формування 
навичок здорового способу життя.
-Дотримання правових та етичних принципів академічної доброчесності закладу ( 
згідно Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу 
Дроздинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, схваленого 
педагогічною радою від 30.08.2019 року №2 затвердженого наказом від 
02.09.2019р. №60).
-Формувати та реалізовувати індивідуальні освітні траєкторії для здобувачів 
освіти.
-Оновлення формату спілкування з батьками, зміцнення зв’язків сім’ї та закладу у 
вихованні здобувачів освіти.



-Оприлюднення критеріїв оцінювання в навчальних кабінетах.
-Проведення глибокого аналізу результатів моніторингових досліджень з 
зазначенням чітких шляхів покращення якості знань учнів.
-Активізувати роботу з батьками щодо формування відповідального ставлення до 
навчання здобувачів освіти.
-Більш активне впровадження прийому самооцінювання на уроках.
-Запровадити використання електронного щоденника
- Учителям приділяти більшу увагу учням, що мають низький рівень знань, через 
індивідуальні завдання, роботу на канікулах з даної категорією здобувачів освіти.

3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти: 
Цілі:
1. Забезпечення готовності педагогічних працівників до надання якісних освітніх 
послуг у процесі забезпечення соціального та здоров’язбережувального

компонентів навчання, формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності учнів, психологічного супроводу
учасників освітнього процесу, запобігання під час навчання проявам насильства та 
булінгу (цькування), порушенням прав дитини, зокрема шляхом використання 
Інтернету.
2. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, 
використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою 
формування ключових компетентностей здобувачів освіти.
3.Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах 
академічної доброчесності.
4. Постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності.
5. Підтримка інноваційної діяльності вчителя.
6. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу 
освіти.
7.Забезпечення власного професійного розвитку і підвищення кваліфікації (у тому 
числі щодо методик роботи з дітьми з ООП).
8. Створення та використання освітніх ресурсів (веб-сайту, блогів, 
відеоматеріалів, електронних презентацій, методичних розробок тощо).

г



Очікувані результати:
Підвищення якості викладання навчальних предметів педагогічними працівниками, 
відповідальності за свою професійну діяльність.
8\¥ОТ-аналіз педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу освіти
Напрямок Сильні сторони, позитивні 

тенденції
Слабкі сторони, 
проблеми, що 
потребують вирішення

1 .Ефективність
планування
педагогічними
працівниками
своєї діяльності,
використання
сучасних
освітніх підходів
до організації
освітнього
процесу з метою
формування
ключових
компетентностей
здобувачів
освіти

1 .Здійснюючи календарне 
планування уроків, окремі 
педагогічні працівники 
враховують ступінь складності 
теми, обсяг навчального 
матеріалу, аналізують 
результативність. У разі 
необхідності - вносять корективи 
в планування.
2. Педагоги активно 
використовують сучасні освітні 
технології, спрямовують роботу 
на оволодіння здобувачами 
освіти ключовими 
компетентностями та 
наскрізними уміннями.
3. Систематично використовують 
на уроках презентації, 
відеоматеріали.
4. Належну увагу педагоги 
приділяють роботі з учнями, що 
мають низький рівень знань. Для 
таких дітей готуються 
індивідуальні завдання, які 
систематично перевіряються. 
Відповідно до результатів 
планується подальша робота з 
такими дітьми. При оцінюванні 
враховується особистий поступ 
учня, що стимулює дитину до 
роботи.
5. Є педагогічні працівники, які 
діляться досвідом роботи через 
друк у фахових виданнях, 
Інтернет-виданнях.

1 .Не всі педагоги 
коригують календарне 
планування в залежності 
від результативності 
роботи учнів.

2. Деякі вчителі 
проводять уроки, що не 
відповідають сучасним 
вимогам і призводить до 
зниження інтересу учнів 
до навчання.
3. Не всі педагоги 
використовують 
можливості Інтернет- 
мережі, ІКТ.

2. Постійне 
підвищення 
професійного

1.Освітній процес забезпечують 35 
педагогічних працівників.
2. Вищу кваліфікаційну категорію

1 .Низьким є відсоток 
педагогів, які беруть 
участь у конкурсах



рівня і
педагогічної
майстерності
педагогічних
працівників

мають 21 вчитель, звання «старший 
учитель» - 12,
Відмінник освіти - 1.
3. Педагоги закладу активно 
проходять підвищення кваліфікації 
при РОІППО м. Рівного.
4. Педагогічні працівники мають 
змогу самостійно обирати суб’єкти 
підвищення кваліфікації. Педагоги 
закладу беруть участь у роботі 
онлайн-курсів, вебінарів, майстер- 
класів тощо.
5. На засіданнях педради закладу 
відбувається визнання/невизнання 
проходження курсів підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників.
6. Майже кожного року учителі 
закладу беруть участь у конкур
сах фахової майстерності.
7. Діляться власними 
напрацюваннями на засіданнях МО 
та семінарах.

фахової майстерності.
2.Активізації потребує 
робота з поширення 
досвіду вчителями 
закладу через друк у 
фахових та Інтернет- 
виданнях.
3 .Удосконалення 
системи комп'ютерної 
підготовки окремих 
педагогів.
4. Впровадження 
технологій змішаного 
навчання.
5. Вивчення методик, 
що використовуються в 
роботі з дітьми з ООП з 
різними нозологіями.

3. Налагодження 
співпраці зі 
здобувачами 
освіти, їх 
батьками, 
працівниками 
закладу освіти

1.3 метою врахування думки 
представники колективу є членами 
атестаційної комісії, вносять свої 
пропозиції до складання річного 
плану роботи закладу, освітньої 
програми. Обмін думками між 
адміністрацією та колективом 
здійснюється через засідання 
педагогічної ради, методичні 
об’єднання, майстер-класи, наради 
при директорові, консультування, 
засідання психолого-педагогічного 
семінару.
2. У закладі організовано 
наставництво з молодими 
спеціалістами.
3. Здійснюється взаємовідвідування 
уроків та заходів між педагогами 
закладу.
4. Батьки є активними учасниками 
освітнього процесу.

1 .У деяких випадках 
взаємовідвідування 
уроків та наставництво 
носить формальний 
характер.
2.Недостатньо високим 
є відсоток батьків, які 
цікавляться життям 
закладу, класу, є 
пасивними учасниками 
освітнього процесу.

4. Організація 
педагогічної 
діяльності та

1 .У закладі розроблено та діє 
Положення про академічну 
доброчесність.

1. Не всі учні та батьки 
розуміють сутність 
поняття академічної



навчання 2. Педпрацівники систематично доброчесності та
здобувачів інформують здобувачів освіти про відповідальність за її
освіти на засадах дотримання правил академічної порушення.
академічної доброчесності. 2. Не всі учасники
доброчесності 3. Питання дотримання академічної освітнього процесу

доброчесності слухається на дотримуються
* засіданнях педагогічних рад. академічної

доброчесності.

План заходів

№з/п Назва заходів Виконавці Термін
виконання

1 Розробка календарно-тематичних 
планів згідно Державного стандарту 
освіти наукового спрямування, 
навчальних програм, освітньої 
програми закладу

Учителі - 
предметники

Постійно

2 Створення власних блогів, поповнення 
веб-сайту закладу, відеоматеріалів, 
портфоліо тощо.

Педагогічні
працівники

Постійно

3 Організація науково-дослідницької 
діяльності зі здобувачами освіти

Педагогічні
працівники

Постійно

4 Переглянути Положення про 
функціонування предметних 
методичних об’єднань згідно нових 
нормативних документів

Керіники

ШМО

2021

5 Проведення майстер-класів із 
застосування в освітньому процесі 
цифрових технологій

Педагогічні
працівники

Постійно

6 Організація дистанційної форми 
навчання

Адміністрація
закладу

Постійно 
( за
потреби)

7 Підвищення педагогічної кваліфікації 
з використанням різних форм:очна, 
дистанційна, онлайн-курси, вебінари 
тощо. Участь у педагогічних 
ярмарках, конкурсах професійної 
майстерності, науково-теоретичних та 
практичних заходах, проектах тощо.

Педагогічні
працівники

Постійно



Шляхи реалізації:
-Застосовувати освітні технології, спрямовані на формування ключових 
компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти.
-Формувати та реалізовувати індивідуальні освітні траєкторії для здобувачів 
освіти.
-Співпраця з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього 
процесу, забезпечення постійного зворотнього зв’язку.
-Сприяти підвищенню кваліфікації та професійному розвитку педагогічних 
працівників.
-Сприяти дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти.

4 . Управлінські процеси закладу освіти.
Цілі:

1. Підпорядковувати діяльність закладу відповідно до оновлених нормативно- 
правових документів, що регламентують його діяльність.
2. Впровадження ефективної внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
3. Забезпечення прозорих та відкритих стосунків між усіма учасниками 
освітнього процесу.
4. Сприяти формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення 
до корупції.
5. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття 
управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього 
процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.
6. Здійснення ефективної кадрової політики та забезпечення можливостей для 
професійного розвитку педагогічних працівників.
7. Матеріальне та моральне заохочення педагогічних працівників з метою 
підвищення якості освітньої діяльності.
8. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх саморозвитку.
9. Прийняття управлінських рішень з урахуванням пропозицій учасників 
освітнього процесу.
10. Сприянню громадської активності та ініціативи учасників освітнього 
процесу.
11. Прозорість і відкритість діяльності закладу освіти.
12. Здійснення річного планування та відстеження його 
результативності відповідно до стратегії розвитку закладу освіти та з 
урахуванням освітньоїпрограми.
13. Здійснення щорічного самооцінювання якості освітньої діяльності закладу 
освіти.
14. Формування та забезпечення реалізації політики академічної 
доброчесності.

г



Очікувані результати:
Створення освітнього середовища, сприятливого для успішної самореалізації 
здобувачів освіти та професійного вдосконалення педагогічних працівників 
8\¥ОТ-аналіз управлінських процесів закладу освіти _______________
Напрямок Сильні сторони, позитивні 

тенденції
Слабкі сторони, 
проблеми, що 
потребують 
вирішення

1. Наявність
стратегії
розвитку та
системи
планування
діяльності
закладу,
моніторинг
виконання
поставлених
цілей і завдань

1. Стратегія розвитку закладу 
відповідає особливостям і 
умовам діяльності закладу (тип 
закладу -  загальноосвітній, 
мова навчання -  українська.

2. Обсяг фінансування 
здійснюється відповідно до 
плану асигнувань.

3. Річний план відповідає 
завданням, що ставить перед 
собою колектив, сприяє 
покращенню роботи закладу, 
відповідає стратегії розвитку.

4. Дирекцією та педагогами 
вивчаються думки батьківської 
громади, учнів закладу і 
враховуються при складанні 
річного плану роботи.

5. У разі потреби -  до річного 
плану вносяться корективи.

6. Діяльність педагогічної ради 
спрямована на підвищення 
фахового рівня педагогів і 
реалізує річний план роботи та 
стратегію розвитку закладу.

7. 3 метою вивчення думки 
батьків та учнів щодо якості 
освітнього процесу 
адміністрацією та практичним 
психологом проводиться 
анкетування. Результати

1. Кошти, які 
виділяються на заклад, 
в недостатній мірі 
задовольняють потреби 
у капітальних ремонтах.

2Матеріально-технічне 
забезпечення потребує 
поповнення та 
оновлення.
3 Інформація про 
результати 
моніторингових 
досліджень не завжди 
береться до уваги 
батьками здобувачів 
освіти.
4. Не всі учасники 
освітнього процесу 
активно долучаються до 
написання річного 
плану.
5. Не достатнє залучення 
альтернативних джерел 
фінансування.



*

виносяться на обговорення 
враховуються при плануванні 
роботи та здійсненні 
самоаналізу. Згідно 
результатів коригується план 
роботи. На сайті закладу 
оприлюднюються документи, 
які підлягають висвітленню.

8. Згідно річного плану 
проводиться моніторинг якості 
надання освітніх послуг 
здобувачам освіти 
(анкетування, контрольні 
роботи, відвідування уроків та 
заходів, самоаналіз, 
опитування).

9. Приділяється увага 
створенню комфортних умов 
для всіх учасників освітнього 
процесу. 3 відповідними 
клопотаннями директор 
звертається до начальника 
відділу освіти та голови 
Березівської сільської ради.

2. Формування 
відносин довіри, 
прозорості, 
дотримання 
етичних норм

1. 3 метою вивчення 
задоволення учнями 
психологічним кліматом в 
класі, закладі практичним 
психологом проводиться 
анкетування, діагностичні 
дослідження. У разі потреби 
індивідуально з батьками учнів 
проводиться консультування. 
Тісною є співпраця класних 
керівників 3 психологом.

2. 3 метою формування 
психологічної культури 
педагогічних працівників у 
закладі систематично

1. Педагогічні 
працівники не завжди 
дослухаються до 
рекомендацій 
адміністрації.



проводяться психолого- 
педагогічні консультації.
3 .Адміністрація закладу 
відкрита для спілкування, 
реагує на зауваження, 
пропозиції. На звернення 
реагує згідно чинного 
законодавства, шукає шляхи 
вирішення проблем.
4. Учасники освітнього процесу 
мають змогу спілкуватися як 
особисто, так і через сайт 
закладу, сторінку закладу в 
Фейсбуці.
5. На шкільному сайті є 
необхідна інформація для 
батьків, педагогічних 
працівників, учнів. Постійно 
висвітлюються новини з життя 
закладу.

6. У шкільних коридорах є 
інформаційні стенди для учнів, 
батьків. Інформація для 
педагогічних працівників 
оприлюднюється в 
учительській або в інтернет- 
джерелах.

3.Ефективність
кадрової
політики та
забезпечення
можливостей
професійного
розвитку
педагогічних
працівників

1 .Педагогічний колектив 
закладу укомплектований на 
100%. Усі педагогічні 
працівники працюють за 
фахом.

Вакансій немає.

4. Організація 
освітнього 
процесу на 
засадах людино

1 .Дирекція закладу чітко 
дотримується норм 
законодавства у питанні 
дотримання прав учасників

1. Деякі педагогічні 
працівники мають 
проблеми 3 
налагодженням



центризму,
прийняття
управлінських
рішень на основі
конструктивної
співпраці
учасників
освітнього
процесу,
взаємодії
закладу освіти з
місцевою
громадою

освітнього процесу. 
2.Дирекція закладу враховує 
думку батьків при розподілі 
годин індивідуального 
навчання.
3 .Розклад уроків формується 
відповідно до освітньої 
програми, вікових 
особливостей учнів, 
коефіцієнтів складності 
предметів.

партнерських стосунків 
з учнями та їх батьками. 
2.Через брак приміщень 
навантаження не 
завжди рівномірно 
розподілене, заняття 
проходять у дві зміни 
та підзміни.

5.Формування та
забезпечення
реалізації
політики
академічної
доброчесності

1 .Керівництвом закладом 
забезпечується виконання 
заходів щодо формування 
академічної доброчесності.
2. Розроблено та оприлюднено 
«Положення про академічну 
доброчесність учасників 
освітнього процесу».
3.Заходи, які спрямовані на 
забезпечення академічної 
доброчесності включаються до 
планування.
4.Питання протидії та 
негативних проявів корупції 
знаходиться на постійному 
контролі керівництва.

1 .Не всі учасники 
освітнього процесу 
розуміють сутність 
поняття «академічна 
доброчесність» та 
необхідність виконання 
вимог Положення, яке 
діє в закладі.

План заходів
№
з/п

Назва заходів Терміни
виконання

1 . Укладання освітньої програми закладу 2021 рік
2. Укладання навчального плану Щорічно
3. Укладання режиму роботи закладу, розкладу 

уроків, розкладу гуртків,факультативів, 
графіків роботи вихователів тощо

Щорічно

4. Розроблення річного плану Щорічно
5. Розроблення правил внутрішнього 

розпорядку та правил поведінки 
учасників освітнього процесу

Щорічно

6 . Укладання планів роботи методичних 
об’єднань.

Щорічно

7. Укладання плану методичної ради закладу. Щорічно
8. Проведення засідань педагогічних рад за Щорічно



окремим планом.
9. Укладання та затвердження річного плану 

підвищення кваліфікації,сприяння 
професійному розвитку педагогічних 
працівників.

Щорічно

10. Укладання графіків предметних олімпіад (І 
етап), конкурсу захисту учнівських науково- 
дослідницьких робіт МАН (І етап), 
предметнихтурнірів, інтелектуальних 
конкурсів.

Щорічно

11. Вивчення шкільної документації Щорічно
12. Проведення моніторингу навчальної 

діяльності
Щорічно

13. Проведення моніторингу виховної роботи Щорічно
14. Проведення моніторингу психологічного 

клімату в закладі
Щорічно

15. Проведення моніторингу педагогічної діяльності Щорічно
16. Атестація педагогічних працівників Щорічно
17. Вивчення потреб учасників освітнього процесу Щорічно
18. Видання наказів за різними видами діяльності закладу Щорічно
19. Оприлюднення інформації діяльності закладу на 

відкритих та доступних ресурсах
Щорічно

20. Моніторинг дотримання доброчесності учасниками 
освітнього процесу

Щорічно

21. Аналіз кадрового складу та формування 
високопрофесійного педагогічного колективу

Щорічно

22. Перегляд та оновлення Положення , яке визначає 
принципи та процедури матеріального і морального 
стимулювання працівників, чіткі критеріїзастосування 
цих заходів

2021/2022 н.р.

Шляхи реалізації:
1.Забезпечити проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на 
формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до 
корупції.
2. Створювати умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього 
процесу. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій 
учасників освітнього процесу.
3. Поширювати інформацію про свою діяльність на відкритих 
загальнодоступних ресурсах, забезпечити змістовне наповнення та вчасне 
оновлення інформаційних ресурсів закладу.
4. Стратегія розвитку визначає основні напрями діяльності закладу, що 

скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, 
задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у



якому б реалізувалася сучасна модель випускника .
З.Випускник закладу креативно мислить, використовує свій творчий 
потенціал, компетентний у ставленні до життя — потреба в самопізнанні,

•  •  •  • • •  •  •  о  •саморозумінні, самореалізацн та інтелектуальній культурі.
Випускник І ступеня навчання , за умовами Нової Української Школи:
-упевненість в собі, відчуття повноцінності, старанність, працелюбність, 

самостійність, дисциплінованість, мотивація досягнення успіху;
- повинен уміти слухати і чути, критично мислити і мати почуття 
самоконтролю;
- опанувати навички навчальної діяльності, прості навички самоконтролю 
навчальних дій, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і 
здорового способу життя.
Випускник II ступеня навчання:
-володіє певними якостями і вміннями: на рівні вимог державних освітніх 
стандартів засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного 
навчального плану;
-опановує систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, 
синтез,класифікацію, визначення головного);
-володіє основами комп’ютерної грамотності;
-знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати;
-оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; 
дотримується правил культури поведінки і спілкування;
-веде здоровий спосіб життя;
-оволодіває різними способами, формами та методиками навчання, які 
використовує у старших класах.
Випускник III ступеня навчання:

-засвоює на рівні вимог державних освітніх стандартів загальноосвітні 
програми з усіх предметів шкільного навчального плану;
-засвоює зміст навчальних предметів на рівні, що забезпечить вступ до 
закладу вищої освіти та подальше успішне навчання;
-опановує англійську мову на базовому рівні;
-опановує основи комп'ютерної грамотності (програмування, 
навички технічного обслуговування);
-володіє культурою інтелектуальної діяльності;
-знає і поважає культуру України та інших народів;
-поважає свою й чужу гідність;
-поважає права, свободи інших людей;
-дотримується правил культури поведінки і спілкування;поважає свою працю 
та працю інших людей;
-має почуття соціальної відповідальності;веде здоровий спосіб життя;



-володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального 
добробуту.

Реалізація, моніторинг та оцінка виконання Стратегії. 
Реалізувати Стратегію передбачається протягом 2021/2022 - 

2025/2026 навчальних років.
На підставі Стратегії щороку складається річний план 

роботи закладу, що забезпечує її виконання. За допомогою 
внутрішньої системи оцінювання якості освітньої діяльності 
здійснюється моніторинг виконання річного плану. Відкритість 
та прозорість реалізації Стратегії здійснюється шляхом 
інформування на інформаційних ресурсах закладу.

І


