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ПРОЕКТ 1 

Якісна шкільна освіта – основа 

благополуччя й успішності випускника 

– сильна держава 



Впровадження концепції  

«Нова українська школа»  



Створення освітнього простору-  

«Школа життєтворчості» 

Дитина 

Справедливість 

Краса 

Повага 

Успіх 

Радість 

Любов 



Створення виховної програми 

ПРОСТІР  
НЕФОРМАЛЬНИХ  

ВЗАЄМИН 



Формування  методологічної  

культури  вчителя  

6 

 
• Особлива культура наукового 

мислення вчителя, базою якого є 
методологічні знання та досвід 
рефлексії самосвідомості 
професіонала, що намагається 
зрозуміти свою діяльність 

 

Як нова філософія 

педагогічного 

мислення 

 

• Вищий рівень професіоналізму, 
сучасна характеристика професійної 
компетентності вчителя, що 
проявляється у володінні 
інструментальними, 
міжособистісними, системними та 
спеціальними компетенціями. 

Як професійна 

компетентність 

• Високий рівень самоефективності, що 
проявляється у почутті власної 
компетентності та ефективності. 
Стиійкі уявлення вчителя про те, що 
він володіє необхідними знаннями, 
вміннями і навичками, 
необхіднимидля продуктивної 
педагогічної діяльності 

Як форма 

педагогічної 

самосвідомості 



Впровадження профільності, інтеграції та 

практичної спрямованості у викладанні 

навчальних предметів 

Інтегрований природничий курс в 10 класі  

Інтегровані предмети в 1 класі, інтегровані уроки 

Пропагування та введення на уроках математики, фізики і 
хімії задач і завдань прикладного  характеру  

Розподіл варіативної частини навчального плану з 
урахуванням нахилів,потреб та думки батьків 

Вибір профільності в 10-му класі 

Поглиблене вивчення окремих предметів 

Інтегрований природничий курс в 10 класі  

Інтегровані предмети в 1 класі, інтегровані уроки 

Пропагування та введення на уроках математики, фізики і хімії задач 
і завдань прикладного  характеру  

Розподіл варіативної частини навчального плану з урахуванням 
нахилів, потреб та думки батьків 

Вибір профільності в 10-му класі 

Поглиблене вивчення окремих предметів 



Формування соціокультурної компетентності 

школярів через підвищення якості вивчення 

іноземних мов 

Самоосвіта 
педагогів: 
семінари, 
вебінари, 

конференції, 
тренінги 

Співпраця з 
міжнародною 
організацією 

«AIESEK» 

Відкриття 
білінгвального класу 

Міжнародне 
тестування 

Літній 
мовний 

табір 



Упровадження STEM - освіти 

Шкільне 
відділення МАН  
«Я дослідник» 

Марафон STEM – 
уроків; STEM - 

фестивалі 

Програма 
«Інтелект 
України» 

Курси, факультативи 
«Промисловий 

дизайн», 
«Архітектура» 



Психологічний супровід 

упродовж всього навчання  

Соціально-
психологічна 

служба 

Психокорекційна і 
розвиваюча робота 

Загальна 
розвиваюча 

робота 

Психокорекція і 
консультування 

Шкільна прикладна 
психодіагностика 

Діагностичний 
мінімум 

Поглиблена психодіагностика 

• Дослідження особливостей 
когнітивної діяльності; 

• Вивчення зони і змісту 
внутрішнього конфлікту; 

• Диференціація норми і 
патології розумового 
розвитку; 

• Вивчення особливостей 
особистості 

Соціально-
диспетчерська 

діяльність 

Консульту
вання 

педагогів, 
батьків, 

учнів 

Консультування 
педагогів і батьків 
з питань навчання 

і виховання 

Консультуванн
я педагогів з 

питань змісту і 
методики 
навчання і 
виховання 

Посередництво в 
конфліктах і 
переговорах 

Психолого-
педагогічна 

просвіта 



Формування інформаційної 

компетентності школярів  

• пошук, критичне осмислення, організація, зберігання 
інформації, створення матеріалів з використанням 
цифрових ресурсів 

Інформаційна і 
медіакомпетентність 

• онлайн комунікації в різних формах: електронна 
пошта, чати, блоги, форуми, соціальні мережі, тощо 

Комунікативна 
компетентність 

• ефективне і безпечне використання комп'ютера і 
програмного забезпечення для розв'язання 
різноманітних задач 

Технічна 
компетентність 

• вирішення повсякденних задач, які передбачають 
задоволення різних потреб 

Споживча 
компетентність 



ПРОЕКТ 2 

Школа безпеки,  

комфорту і затишку 
 



Впровадження проекту  

«Безпечна інноваційна освіта»  



Забезпечення щоденного 

ретельного контролю за 

організацією та якістю харчування  

Громадська комісія 

контролю за харчуванням 

(залучення батьків) 

Щоденний моніторинг 

харчування та реагування 

Співпраця з 

постачальником послуг по 

харчуванню щодо 

встановлення шведської 

лінії для старшокласників 



Вироблення стійкої системи виховної 

програми із запобігання булінгу 



Створення комфортних, затишних 

пізнавально – дозвіллєвих куточків    



Зміцнення матеріально –  

технічної бази школи  

- Завершення капітального ремонту спортивного майданчика 

- Ініціювання капітального ремонту басейну 

- Завершення капітального ремонту коридорів. 

- Заміна стільців у актовій залі. 

- Придбання м‘яких крісел у куточки відпочинку для початкової 
школи. 

 

 

- Завершення програми «Заміна вікон на металопластикові» 

- Ініціювання капітальних ремонтів 2- х туалетних  кімнат          



ПРОЕКТ 3 

#ВЧИТЕЛІ ВАЖЛИВІ 

 

Збиратися разом - це початок,  

триматися разом - це прогрес, 

працювати разом - це успіх. 

                                                             

Генрі Форд  

 

 



Вимоги до вчителя 

1.  
Любов до дітей.  

2.  
Якісне і сумлінне 

виконання 
посадових 

обов‘язків і 
поставлених 

задач. 

3. 
Дотримання 
педагогічної 

етики. 

4. Професіоналізм.  
Готовність до 

постійного 
розвитку та 

самовдосконаленн
я, підвищення 

фахового рівня. 


