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Програма розвитку  

Бориспільського академічного ліцею  

на 2018 – 2019 навчальний рік 

Створення Бориспільського академічного ліцею збігається у часі з 

прийняттям нового Закону України «Про освіту» та початком впровадження 

освітньої реформи «Нова українська школа».  

Розпочавши свою діяльність, ліцей має стати лідером змін, адже саме тут не 

буде потреби ламати застарілі традиції, змінювати форми та методи роботи. З 

перших днів роботи у основу діяльності закладу мають бути покладені принципи 

Нової української школи і, як результат, утвердження інноваційної освітньої 

моделі компетентнісно-орієнтованого навчального закладу. 

У перший рік функціонування навчального закладу найважливішими 

завданнями адміністрації закладу видаються такі: 

1. Формування педагогічного колективу, який підтримує ідеї Нової 

української школи та здатний реалізувати їх на практиці.  

2. Формування мережі класів. 

3. Збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу. 

Для успішного виконання цих завдань розроблено три модулі. 

Мета модулю №1 «Кадрова політика»: забезпечити заклад 

високопрофесійними кадрами, які здатні реалізувати принципи нової української 

школи та окреслені завдання закладу. 

Заходи, спрямовані на реалізацію модуля: 

№ Зміст діяльності 

1.  
Проведення інформаційної кампанії щодо ознайомлення громадськості з 

наявними вакантними місцями 

2.  Проведення співбесід на заміщення вакантних посад 

3.  
Забезпечення навчання та перекваліфікації педагогічних працівників 

відповідно до вимог Нової української школи 

4.  
Забезпечення проходження курсів на платформі ЕдЕра учителями, які 

набиратимуть 1 класи 
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№ Зміст діяльності 

5.  
Заохочення педагогів до підвищення своєї педагогічної майстерності та 

проходження сертифікації згідно з сучасними вимогами 

6.  

Впровадження мотиваційних заходів для педагогів, які займаються 

науковою діяльністю, розробляють та впроваджують авторські програми, 

беруть участь у інноваційній та експериментальній діяльності  

7.  Проведення атестації робочих місць 

8.  
Забезпечення виконання правил і норм охорони праці на робочому місці з 

метою збереження життя та здоров’я працівників закладу 

9.  
Організація тренінгів та інших заходів, що мають на меті попередження 

професійного вигорання учителя 

10.  
Розробка системи заохочень для вчителів, які активно працюють на 

результативність роботи закладу та впровадження її в дію 

11.  
Співпраця з органами місцевого самоврядування стосовно компенсації та 

заохочень для працівників закладу 

12.  
Впровадження традицій особистої відповідальності та виконавської 

дисципліни 

Очікувані результати: навчальний заклад укомплектований високо-

кваліфікованими кадрами. Педагогічні працівники дотримуються основних 

постулатів Нової української школи.  Формується колектив однодумців. 

 

Мета модулю №2 «Формування мережі класів»: забезпечити можливості 

для рівного доступу дітей учнівського віку до здобуття якісної освіти, сформувати 

мережу класів. Закласти підвалини широкої мережі профільних класів. 

Заходи, спрямовані на реалізацію модуля: 

№ Зміст діяльності 

1.  
Аналіз території, закріпленої за закладом освіти, визначення кількості дітей 

шкільного віку, які на ній проживають 

2.  
Проведення інформаційної кампанії щодо відкриття навчального закладу та 

набору до нього дітей 
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№ Зміст діяльності 

3.  

Проведення батьківських зборів для батьків майбутніх учнів закладу, 

організація екскурсій по будівлі та території, демонстрація сучасного 

обладнання 

4.  Прийом документів від батьків 

5.  
Аналіз кадрових потреб відповідно кількості заяв та залучення відповідних 

педагогічних працівників 

6.  Розподіл учнів за класами, призначення класних керівників 

7.  
Психологічний супровід класних колективів з метою вивчення рівня 

комфортності учнів у новому середовищі 

8.  
Моніторинг зацікавленості конкретними навчальними предметами учнів та 

їх батьків для визначення профілів закладу 

9.  

Моніторинг затребуваних професій в Україні, аналіз умов вступу до ВУЗів, 

де можна їх здобути. Проведення з батьками роз’яснювальної роботи на 

основі отриманої інформації, щодо навчальних предметів, які потрібно 

вивчати поглиблено для вступу на потрібну спеціальність. 

10.  

Організація у закладі учнівських наукових товариств, завданням яких є 

залучення до наукових досліджень обдарованої учнівської молоді; розвиток 

інтелектуальних здібностей учнів, їх творчого мислення, моральних, 

фізичних та соціальних якостей; прагнення до саморозвитку та самоосвіти, 

сприяння професійному самовизначенню  

11.  

Організація додаткових позаурочних форм роботи (курси, гуртки, клуби, 

секції) для учнів, які матимуть потребу у додатковому вивченні того чи 

іншого навчального предмета. 

 

Очікувані результати: сформована перша мережа класів, відбулась 

адаптація учнів до нового освітнього середовища. Створені умови для організації 

якісного профільного навчання. 
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Мета модулю №3 «Збереження життя і здоров’я»:  створити безпечний 

навчальний заклад, де першим пріоритетом буде збереження фізичного та 

психологічного здоров’я дитини. 

Заходи, спрямовані на реалізацію модуля: 

№ Зміст діяльності 

1.  

Огляд приміщень та території до завершення будівництва ліцею з метою 

виявлення потенційних загроз. Спільно з забудовником вжити заходів з їх 

усунення  

2.  
Організація співпраці з місцевою ланкою ДСНС, створення умов для 

забезпечення пожежної безпеки 

3.  Встановлення системи оповіщення щодо надзвичайної ситуації 

4.  
Систематичний огляд території та приміщень закладу з метою виявлення 

небезпечних об’єктів та ліквідації загроз 

5.  
Організація співпраці з Бориспільським відділом поліції Головного 

управління Національної поліції в Київській області  

6.  
Встановлення системи відеонагляду та сигналізації, встановлення 

«тривожної кнопки» 

7.  Організація охорони закладу в межах посад штатного розпису 

8.  
Організація співпраці з місцевими медичними установами, реалізація 

медичного супроводу у межах посад штатного розпису 

9.  

Створення умов для рухової активності учнів під час перерв та у 

позаурочний час. Обладнання у приміщенні закладу «куточків здоров’я», де 

у вільний час учні можуть активно відпочивати 

10.  
Розробити та впровадити план заходів, спрямованих на залучення дітей до 

спортивної та ігрової діяльності 

11.  

Організація роботи шкільної психологічної служби в межах посад штатного 

розпису та шляхом залучення необхідних спеціалістів на умовах додаткових 

договорів 

12.  
Розробити та впровадити план заходів, спрямованих на зниження агресії у 

дітей, розвиток толерантності, терпимості до інших.  
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№ Зміст діяльності 

13.  
Організація навчань, тренінгів з питань медіації, запобігання буллінгу для 

педагогічних працівників 

14.  
Розробити та впровадити план заходів, спрямованих на формування навичок 

здорового способу життя 

 

Очікувані результати: навчальний заклад є місцем максимальної 

безпеки, який не несе загрози фізичному та психологічному здоров’ю дитини.  

 

Паралельно з трьома базовими модулями ліцей розпочинає здійснювати 

реалізацію й інших проектів, включених до концепції розвитку закладу на 5 років: 

1. Фінансування закладу 

2. Створення сучасного освітнього простору 

3. Упровадження НУШ 

4. Упровадження інклюзивної освіти 

5. Створення профільної старшої школи 

6. Створення та закріплення позитивного іміджу закладу 

Усі проекти здійснюються через призму педагогіки партнерства. 

 

Очікуваними результатами цієї програми розвитку є: 

1. Сформовані учнівський та учительський колективи, які працюють спільно 

на результат: випускник закладу - цілісна, усебічно розвинену особистість, 

патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними 

принципами, який здатен приймати відповідальні рішення, інноватор, 

здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на 

ринку праці і вчитися впродовж життя.  

2. Впроваджені здоров’язберігаючі технології.  

3. Започатковане профільне та інклюзивне навчання. Завдяки цьому якісно 

задовольняються освітні потреби максимальної кількості дітей. 

4. Формується новий освітній простір як цілісна система засобів освіти. 
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5. В освітньому процесі використовуються інноваційні педагогічні та 

інформаційні технології. 

6. Заклад користується довірою громади, сформований його позитивний імідж. 
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Концепція 

розвитку Бориспільського академічного ліцею  

на 2018 – 2023 роки 

Загальні положення 

Концепція діяльності школи спрямована на реалізацію Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням стану 

політичних та економічних процесів у державі та сучасних завдань перебудови 

змісту національної освіти й виховання, сприяє формуванню інтелектуального 

потенціалу суспільства. Розвиваючи кращі традиції української освіти, школа має 

реалізовувати ідею неперервності освіти і виховання через подолання розриву між 

культурою, наукою й освітою, даючи особистості нові виміри життя, що 

ґрунтуються на глибокому знанні минулого і сучасного України, світової 

культури, заохочує до опанування новітнього життєвого досвіду. 

Концепція розроблена на основі Законів України «Про освіту», Конституції 

України, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 

Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська школа», 

Національної доктрини розвитку освіти, Державної національної програми 

«Освіта України ХХІ століття», Концепції розвитку освіти України на період 2015 

– 2025 рр.,  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, наказу 

Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 року №1021 «Про 

організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Зокрема, в Національній доктрині розвитку 

освіти України у XXI столітті зазначається, що розвиток освіти є стратегічним 

ресурсом подолання кризових процесів, покращання людського життя, 

утвердження національних інтересів, зміцнення авторитету і 

конкурентоспроможності української держави на міжнародній арені. 

Освіта – основа інтелектуального, духовного і культурного розвитку 

особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорука розвитку 

суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою. Метою освіти є 

всебічний розвиток людини як особистості та найвищої суспільної цінності, 
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розвиток її розумових і творчих здібностей, професійних знань і компетентностей, 

забезпечення її успішної соціалізації у мінливих соціальних умовах, сприяння 

розвитку особистосте, готових до свідомого суспільного вибору, діяльності в 

умовах громадянського суспільства заради примноження інтелектуального і 

культурного потенціалу Українського народу і забезпечення сталого людського 

розвитку в Україні. 

Мета концепції: 

 визначення напрямків діяльності та цільових орієнтирів; 

 спрямування спільної роботи колективу ліцею; 

 проектування процесу оновлення діяльності навчального закладу. 

Місія навчального закладу: 

 створення організаційних, науково – методичних, інформаційних, 

ресурсних умов, які сприяють всебічному розвитку особистості, задоволенню 

інтелектуальних, творчих, емоційних та соціальних потреб; 

 забезпеченню науково-практичної підготовки компетентностей талановитої 

учнівської молоді; 

 виховання учня як національно свідомого громадянина України. 

Принципи та засади освітньої діяльності 

 забезпечення якості освіти; 

 забезпечення рівного доступу до освіти; 

 реалізація права на освіту без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому 

числі за ознакою інвалідності; 

 науковий характер освіти; 

 єдність і наступність системи освіти; 

 прозорість і публічність прийняття та реалізації управлінських рішень; 

 інтеграція з культурним розвитком; 

 гуманізм; 

 єдність навчання, виховання та розвитку; 

 невтручання політичних партій та релігійних організацій в освітній процес 
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Головні завдання ліцею: 

 забезпечення формування ключових компетентностей, передбачених 

концепцією Нової української школи. 

 задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних 

стандартів;  

 підготовка учнівської молоді до життя у сучасних реаліях, допомога в 

свідомому професійному самовизначенні;  

 різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і 

врахування її особистісних здібностей, інтересів, потреб; 

 виховання морально, психічно і фізично здорового покоління; 

 формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня правової, 

екологічної, духовної, моральної культури; 

 розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та 

застосування набутих компетентностей; 

 підтримка обдарованих дітей та молоді; 

 створення умов для професійного самовизначення; 

 впровадження здоров’язберігаючих технологій.  

Основні напрями розвитку закладу: 

 забезпечення безперервності освіти, яка створює потребу в постійному 

самовдосконаленні особистості; 

 оновлення освітнього процесу на основі інноваційних освітніх технологій; 

 створення оптимального освітнього середовища для учнів різних вікових 

категорій; 

 створення умов щодо задоволення базових потреб дитини в активності, 

здобутті інформації, формуванні у неї почуття соціальної і психологічної 

захищеності; 
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 переорієнтація освітнього процесу на принципах співробітництва і 

співтворчості учня і учителя; 

 реалізація педагогіки партнерства між учителем, учнем і батьками 

 мотивування  учителя до постійного навчання, розвитку та 

самовдосконалення. 

Очікувані результати; 

 утвердження інноваційної освітньої моделі компетентнісно-орієнтованого 

навчального закладу, розробка нових підходів до навчання, виховання та 

розвитку творчої особистості, що забезпечує умови для життєвого 

самовизначення та самореалізації кожного учня ліцею; 

 створення інноваційної компетентнісно-орієнтованої освітньої системи 

розвитку особистості ХХІ століття засобами Інтернет технологій та єдиного 

інформаційно-освітнього простору; 

 запровадження сучасних інноваційних та експериментальних технологій 

навчання в освітній простір ліцею; 

 розробка та апробація електронних засобів навчання для організації 

навчально-виховного процесу з учнями школи, авторських програм, 

спецкурсів та підручників; 

 утвердження професійної компетентнісної моделі вчителя та життєтворчої 

моделі випускника ліцею; 

 утвердження здоров’язберігаючого  освітнього простору школи в аспекті 

духовного, психічного, соціального та фізичного здоров’я; 

 розробка нового змісту освіти щодо реалізації освітньої парадигми, яка 

поєднує знаннєву, діяльнісну та ціннісно-орієнтаційну складові змісту освіти. 

Фінансове забезпечення 
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Фінансування виконання Концепції розвитку освіти  Бориспільського 

академічного ліцею здійснюється за рахунок державного бюджету, коштів 

місцевого самоврядування, коштів громадських і благодійних фондів та інших 

коштів, що не заборонені законодавством. 
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Реалізація Концепції відбувається шляхом участі закладу у таких 

проектах: 

7. Збереження життя і здоров’я дитини 

8. Фінансування закладу 

9. Кадрове забезпечення 

10.Створення сучасного освітнього простору 

11.Упровадження НУШ 

12.Упровадження інклюзивної освіти 

13.Створення профільної старшої школи 

14.Створення та закріплення позитивного іміджу закладу 

Усі проекти здійснюються через призму педагогіки партнерства. 
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Збереження життя і здоров’я дитини 

Мета: створити безпечний навчальний заклад, де першим пріоритетом буде 

збереження фізичного та психологічного здоров’я дитини. 

Завдання проекту: 

 Створити навчальне середовище, що не несе фізичної загрози дитині. 

 Забезпечити захист приміщень та території навчального закладу від осіб, що 

є небезпечними для учасників освітнього процесу. 

 Забезпечити медичний нагляд за дитиною під час перебування у 

навчальному закладі 

 Створити умови для фізичного розвитку дитини, сприяти руховій 

активності під час перебування в навчальному закладі. 

 Забезпечити психологічний супровід освітнього процесу. 

 Впроваджувати новітні технології попередження буллінгу. 

 Вести системну інформаційну кампанію по зниженню залежності дітей від 

Інтернету та пропаганди здорового способу життя. 

Шляхи реалізації проекту: 

№ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Виконавець 

15.  

Огляд приміщень та території до 

завершення будівництва ліцею з метою 

виявлення потенційних загроз. Спільно з 

забудовником вжити заходів з їх 

усунення  

До 01.09.2018 
Створена 

комісія 

16.  
Організація співпраці з місцевою ланкою 

ДСНС, створення умов для забезпечення 

пожежної безпеки 

До 01.09.2018 
Директор 

закладу 

17.  
Встановлення системи оповіщення щодо 

надзвичайної ситуації 
До 01.09.2019 

Директор 

закладу 

18.  
Систематичний огляд території та 

приміщень закладу з метою виявлення 

небезпечних об’єктів та ліквідації загроз 

Постійно 

Заступник з 

господарчої 

роботи 

19.  
Організація співпраці з Бориспільським 

відділом поліції Головного управління 

Національної поліції в Київській області  

До 01.10.2018 
Директор 

закладу 

20.  
Встановлення системи відеонагляду та 

сигналізації, встановлення «тривожної 

кнопки» 

До 01.01.2019 
Директор 

закладу 

21.  
Організація охорони закладу в межах 

посад штатного розпису 
До 01.09.2018 

Директор 

закладу 
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№ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Виконавець 

22.  

Організація співпраці з місцевими 

медичними установами, реалізація 

медичного супроводу у межах посад 

штатного розпису 

До 01.09.2018 
Директор 

закладу 

23.  

Створення умов для рухової активності 

учнів під час перерв та у позаурочний 

час. Обладнання у приміщенні закладу 

«куточків здоров’я», де у вільний час 

учні можуть активно відпочивати 

Постійно 

Директор 

закладу, 

заступник з 

НВР 

24.  
Розробити та впровадити план заходів, 

спрямованих на залучення дітей до 

спортивної та ігрової діяльності 

До 01.01.2019 

Заступник 

директора з 

НВР, учителі 

фізичної 

культури 

25.  

Сприяти роботі гуртків та секцій на базі 

навчального закладу, створюючи таким 

чином альтернативні можливості 

позаурочної зайнятості дітей 

Постійно 
Директор 

закладу 

26.  

Організація роботи шкільної 

психологічної служби в межах посад 

штатного розпису та шляхом залучення 

необхідних спеціалістів на умовах 

додаткових договорів 

До 01.09.2018 
Директор 

закладу 

27.  

Розробити та впровадити план заходів, 

спрямованих на зниження агресії у дітей, 

розвиток толерантності, терпимості до 

інших.  

До 01.10.2018 

Заступник 

директора з 

НВР, 

психологічна 

служба 

28.  
Організація навчань, тренінгів з питань 

медіації, запобігання буллінгу для 

педагогічних працівників 

Постійно  

Заступник 

директора з 

НВР 

29.  
Розробити та впровадити план заходів, 

спрямованих на формування навичок 

здорового способу життя 

До 01.11.2018 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

Очікувані результати: навчальний заклад є місцем максимальної безпеки, який 

не несе загрози фізичному та психологічному здоров’ю дитини.  
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Фінансування закладу 

Мета: знайти можливість забезпечити фінансування закладу без залучення 

батьківських коштів, або з мінімальним їх залученням 

Завдання проекту: 

 Оптимально розподіляти кошти державної субвенції та місцевого бюджету 

 Залучати кошти способами, які не суперечать чинному законодавству 

 Максимально зберігати наявну матеріальну базу закладу 

Шляхи реалізації проекту: 

№ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Виконавець 

1.  
Аналіз фінансових потреб закладу з 

визначенням пріоритетів 
Постійно 

Адміністрація 

закладу 

2.  

Співпраця з централізованою бухгалтерією 

з метою оперативного та раціонального 

використання коштів  

Постійно 
Директор 

закладу 

3.  

Аналіз площ та потужностей закладу, які 

можна здавати в оренду для проведення 

додаткової освітньої та спортивної 

діяльності 

До 

01.09.2018 

Директор 

закладу, 

заступник з 

господарчої 

роботи 

4.  
Укладання договорів та співпраця з 

орендарями 
Постійно 

Директор 

закладу 

5.  
Організація додаткових освітніх платних 

послуг у закладі 

До 01.10. 

щороку 

Директор 

закладу, 

заступник з 

НВР 

6.  

Залучення спонсорської допомоги у 

вигляді коштів та придбання матеріальних 

цінностей для закладу 

Постійно 
Директор 

закладу 

7.  

Проведення роз’яснювальної роботи з 

педагогічним колективом про 

недопущення збору коштів на цілі, не 

передбачені законодавством 

До 

01.09.2018 

Директор 

закладу 

8.  

Розробка та впровадження заходів, 

спрямованих на збереження навчальних 

приміщень та матеріальних цінностей 

До 

01.10.2018 

Адміністрація 

закладу 

9.  
Написання грантів, як інвестицій у 

навчальний заклад 
Постійно 

Адміністрація 

закладу 

Очікувані результати: навчальний заклад максимально вільний від корупційної 

складової.  

Кадрова політика 
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Мета: Забезпечити заклад високопрофесійними кадрами, які здатні реалізувати 

принципи нової української школи та окреслені завдання закладу. 

Завдання проекту: 

 Укомплектувати навчальний заклад педагогічними кадрами відповідно до 

мережі та робочого навчального плану. 

 Забезпечити систематичне підвищення кваліфікації учителів та їх 

сертифікацію. 

 Створення комфортних умов роботи для усіх працівників школи. 

 Створення комплексу мотиваційних заходів для педагогів, які активно 

займаються науковою та творчою діяльність, сприяють залученню коштів 

(способами, що не заборонені законодавством). 

 Залучення до роботи в закладі обслуговуючого персоналу, який буде 

зацікавлений у збереженні та зміцненні матеріальної бази закладу 

Шляхи реалізації проекту: 

№ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Виконавець 

13.  
Проведення співбесід на заміщення 

вакантних посад 
Постійно 

Директор 

закладу 

14.  
Забезпечення навчання та перекваліфікації 

педагогічних працівників відповідно до 

вимог Нової української школи 

Протягом 5 

років 

Директор 

закладу, 

заступник з НВР 

15.  
Забезпечення проходження курсів на 

платформі ЕдЕра учителями, які 

набиратимуть 1 класи 

Щороку до 

01 вересня 

Директор 

закладу, 

заступник з НВР 

16.  
Заохочення педагогів до підвищення своєї 

педагогічної майстерності та проходження 

сертифікації згідно з сучасними вимогами 

Постійно 
Директор 

закладу 

17.  

Впровадження мотиваційних заходів для 

педагогів, які займаються науковою 

діяльністю, розробляють та впроваджують 

авторські програми, беруть участь у 

інноваційній та експериментальній 

діяльності  

Постійно 
Директор 

закладу 

18.  Проведення атестації робочих місць 
До 

01.01.2019 

Директор 

закладу 

19.  

Забезпечення виконання правил і норм 

охорони праці на робочому місці з метою 

збереження життя та здоров’я працівників 

закладу 

Постійно 

Директор 

закладу, 

заступник з 

господарської 

роботи 
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№ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Виконавець 

20.  
Організація тренінгів та інших заходів, що 

мають на меті попередження професійного 

вигорання учителя 

Постійно 

Директор 

закладу, 

психологічна 

служба 

21.  
Розробка системи заохочень для вчителів, 

які активно працюють на результативність 

роботи закладу та впровадження її в дію 

Протягом 

трьох років 

Директор 

закладу, 

адміністрація 

22.  
Співпраця з органами місцевого 

самоврядування стосовно компенсації та 

заохочень для працівників закладу 

Постійно 
Директор 

закладу 

23.  
Впровадження традицій особистої 

відповідальності та виконавської 

дисципліни 

Постійно 
Директор 

закладу 

 

Очікувані результати: навчальний заклад укомплектований високо-

кваліфікованими кадрами. Педагогічні працівники здатні до самоосвіти, 

самореалізації і саморозвитку, декларують демократичний, партнерський стиль 

співпраці з учнями, дотримуються основних постулатів Нової української школи.  

Формується колектив однодумців. 
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Створення сучасного освітнього простору 

Мета: створити цілісну освітню екосистему, різноманітну та гнучку, придатну 

для будь-яких освітніх форм, але з урахуванням як характеру діяльності, так і 

вікових особливостей учнів.   

Завдання проекту: 

 Залучити користувачів освітнього процесу до його безпосереднього 

формування.  

 Оформити навчальні кабінети, рекреації та зони загального користування 

згідно з сучасними вимогами та відповідно до цільового призначення 

 Забезпечити оптимальне оснащення навчальних кабінетів, лабораторій, 

майстерень 

 Обладнати класи мультимедійною та інтерактивною технікою, забезпечити 

якісний доступ до мережі Інтернет 

 Упорядкувати територію закладу відповідно до вимог Нової української 

школи. 

Шляхи реалізації проекту: 

№ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Виконавець 

1.  

Підвищення обізнаності щодо сучасних 

принципів формування освітнього 

середовища,  

До 

01.01.2019 

Директор закладу, 

педагогічний 

колектив 

2.  

Експертне оцінювання наявних ресурсів 

(ділянки, будівлі, обладнання) та 

дослідження потреб шкільної спільноти 

з використанням методів учасницького 

проектування, дизайн-мислення тощо. 

До 

01.01.2019 

Директор закладу, 

педагогічний 

колектив 

3.  
Залучення шкільної спільноти до 

формування освітнього простору. 

З 01.09.2018 

постійно 

Учительський, 

батьківський, 

учнівський 

колективи 

4.  

Упорядкувння функціональної 

пришкільної території з сучасними 

ландшафтними рішеннями. 

До 

01.09.2020 

Директор закладу, 

педагогічний 

колектив 

5.  

Забезпечення сучасного оформлення 

класів з максимальним використанням 

стін у навчальному процесі; обладнання 

безпечними розетками та проводкою 

для комп'ютерів, електронного робочого 

місця вчителя, мультимедійної дошки, 

проектора; організація 

багатофункціонального навчального 

З 01.09.2018 

постійно 

Директор закладу, 

педагогічний 

колектив 
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№ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Виконавець 

простору, максимальної можливості 

використання приміщень школи для 

організації різних форм навчання 

6.  

Використання сучасних дизайнерських 

підходів в оформленні зон загального 

користування та елементів дизайну - 3D, 

перспективи, колористики, цікавої для 

дітей тематики, що розвиває творче 

мислення, широкий світогляд та 

естетику 

З 01.09.2018 

постійно 
Директор закладу 

7.  

Створення умов для активного 

відпочинку у рекреаціях (розмітка 

“класики”, лабіринт, тощо), столи для 

настільного тенісу, тощо; 

надання можливості використовувати 

стіни для творчості (рамки для 

малюнків, дошки для малювання, тощо) 

З 01.09.2018 

постійно 
Директор закладу 

8.  

Оформлення спортивної зали з 

візуалізацією, що мотивує, та дизайном 

на спортивну тематику; 

забезпечення сучасним спортивним 

обладнанням та інвентарем. 

З 01.09.2018 

постійно 

Директор закладу, 

учителі фізичної 

культури 

9.  

Забезпечення усіх навчальних 

приміщень мультимедійною або 

інтерактивною технікою 

До 

01.09.2022 
Директор закладу 

10.  
Забезпечення ліцензійним програмним 

забезпеченням комп’ютерного 

обладнання 

До 

01.01.2022 
Директор закладу 

11.  
Забезпечення закладу 

високошвидкісним Інтернетом та 

функціональною локальною мережею 

До 

01.01.2019 
Директор закладу 

12.  

Обладнання зони для активного 

відпочинку – доріжки для прогулянок, 

лабіринти, обладнані (пристосовані) 

зони для рухливих та розвивальних ігор 

на свіжому повітрі; 

окрема ігрова зона для початкової 

школи; 

зона для пасивного відпочинку – тіньові 

навіси, лавки з ортопедичними 

властивостями  

До 

01.09.2021 
Директор закладу 

13.  
Обладнання спортивної зони: 

майданчик з біговою доріжкою та 

До 

01.09.2022 
Директор закладу 
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№ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Виконавець 

умовами для спортивних ігор 

(баскетбольні стенди, волейбольні 

штанги); 

футбольне поле з природним або 

штучним покриттям; 

гімнастичне та фізкультурне обладнання 

(турнік, лазанка, рукохід, лабіринт, брус, 

шведська стінка, стійка для стрітболу, 

тощо) 

14.  

Обладнання навчально-дослідних зон: 

зона для проведення уроків 

(природничий напрямок, творчість, 

трудове навчання) на свіжому повітрі;  

зона для дослідно-експериментальних 

робіт з природничого напрямку; 

зона з розміткою дорожнього руху 

(пішохідні переходи, основні дорожні 

знаки) для навчання основним ПДД 

До 

01.09.2023 
Директор закладу 

15.  

Забезпечення безпечної транспортної 

зони, підїздів до закладу: 

безпечна, освітлена дорога по маршруту 

підвезення дітей; 

асфальтований під’їзд та стоянка для 

шкільних автобусів, автівок та 

велосипедів; 

огороджені господарські зони (сміттєві 

баки, трансформатори, 

газорозподільники) 

До 

01.09.2019 
Директор закладу 

 

Очікувані результати: всеохопний та цілісний освітній простір, що має в основі 

єдину педагогічну, соціально-організаційну та художню концепцію. Такий 

простір в цілому, як і кожен з його елементів – від благоустрою ділянки та 

архітектури будівлі до найменших дрібниць інтер'єру, обладнання та навчальних 

матеріалів – є засобами освіти. 
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Впровадження НУШ 

Мета: впровадити ключову реформу Міністерства освіти і науки та створити 

школу, де буде комфортно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й 

вміння застосовувати їх впродовж життя.  

Завдання проекту: 

 Забезпечити навчання та підтримку вчителів, які працюватимуть у Новій 

українській школі 

 Створити новий освітній простір, що відповідає концепції НУШ  

 Привести в навчальний заклад сучасні інформаційні та педагогічні 

технології. 

Шляхи реалізації проекту: 

№ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Виконавець 

1.  

Аналіз існуючих ресурсів (кадрових та 

матеріальних) у навчальному закладі 

для впровадження НУШ 

До 01.08.2018 Директор закладу 

2.  
Забезпечення освітнього простору для 

впровадження НУШ 
Постійно Директор закладу 

3.  

Забезпечення  захисту прав дитини, що 

гарантовані законами України, 

реалізація принципу дитиноцентризму  

Постійно Директор закладу 

4.  

Підвищення кваліфікації вчителів 

початкової школи щодо впровадження 

нового Державного стандарту 

початкової освіти 

До 01.09.2018 Заступник з НВР 

5.  

Підвищення кваліфікації вчителів 

основної та старшої школи щодо 

впровадження нового Державного 

стандарту освіти 

До 01.09.2022 Заступник з НВР 

6.  

Надання стабільного доступу до  

освітньої онлайн-платформи, де 

розміщуватимуться інтерактивні 

матеріали для вчителів та учнів 

До 01.09.2019 Заступник з НВР 

7.  

Створення модельного центру на базі 

закладу, де педагоги школи та міста 

матимуть змогу  навчатись ефективно 

використовувати новітнє обладнання та 

технології на практиці 

До 01.09.2019 Директор закладу 

8.  
Методична підтримка впровадження 

нового Державного стандарту освіти 
Постійно Заступник з НВР 
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№ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Виконавець 

9.  

Внутрішній моніторинг якості освіти, 

результативності впровадження нових 

методик 

Постійно 
Директор закладу 

Заступник з НВР 

10.  
Робота з громадськістю, проведення 

розяснювальної роботи, щодо принципів 

нової української школи 

Постійно 

Директор закладу 

Педагогічний 

колектив 

 

Очікувані результати: школа, яку учні відвідують з задоволенням. У ній 

прислухаються до дитячої думки, вчать критично мислити, не боятись 

висловлювати власну думку. При цьому батьки задоволені освітнім процесом, 

адже тут панують співпраця, взаєморозуміння, толерантність. 

 



25 

 

Впровадження інклюзивної освіти 

Мета: організувати вільний доступ до освіти дітям з особливими освітніми 

потребами та сприяти їх соціалізації.  

Завдання проекту: 

 Забезпечувати право дітей із особливими потребами на здобуття загальної 

середньої освіти в умовах загальноосвітнього навчального закладу 

 Запроваджувати інноваційні освітні технології у контексті форм 

інклюзивного навчання 

 Удосконалювати систему підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, 

які працюють в умовах інклюзивного навчання. 

 Залучати батьків дітей з особливими освітніми потребами до участі у 

навчально-реабілітаційному процесі з метою підвищення його ефективності 

 Формувати нову філософію суспільства щодо позитивного ставлення до 

дітей з порушеннями психофізичного розвитку та інвалідністю. 

Шляхи реалізації проекту: 

№ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Виконавець 

1.  

Аналіз архітектурних рішень навчального 

закладу щодо безперешкодного доступу 

дітей з обмеженими фізичними 

можливості до усіх необхідних 

приміщень 

До 01.09.2018 

Директор 

закладу, 

заступник з 

господарчої 

роботи 

2.  

Забезпечення навчально-методичної бази 

для впровадження інклюзивного 

навчання 

До 01.09.2020 

Директор 

закладу, 

заступник з НВР 

3.  
Формування мережі інклюзивних класів у 

навчальному закладі. 
До 01.09.2018 

Директор 

закладу 

4.  

Створення умов для реалізації 

альтернативних форм навчання: 

індивідуального, екстернатного та 

домашнього 

До 01.09.2020 

Директор 

закладу, 

заступник з НВР 

5.  

Підготовка та підвищення кваліфікації 

учителів, які працюватимуть з дітьми з 

особливими освітніми потребами 

Постійно 

Директор 

закладу, 

заступник з НВР 

6.  

Забезпечення навчального закладу 

кваліфікованими кадрами: психологом, 

логопедом, дефектологом, спеціалістом з 

лікувальної фізкультури 

До 01.09.2019 
Директор 

закладу 

7.  
Співпраця з місцевим сервісно-ресурсним 

центром інклюзивної освіти 
Постійно 

Директор 

закладу, 

заступник з НВР 
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№ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Виконавець 

8.  

Співпраця з організаціями та фондами, 

спрямованих на підтримку інклюзивної 

освіти 

Постійно 

Директор 

закладу, 

заступник з НВР 

9.  

Організація занять та тренінгів для 

батьків учнів з особливими освітніми 

потребами для надання їм необхідної 

підтримки 

З 01.09.2019 

Директор 

закладу, 

психологічна 

служба 

10.  

Ведення активної просвітницької роботи 

щодо позитивного ставлення до 

індивідуальних відмінностей кожної 

особистості та включення дітей з 

особливими потребами у соціальне 

середовище, в суспільно-корисну 

діяльність і адекватні відносини з 

однолітками.  

Постійно 

Директор 

закладу, 

педагогічний 

колектив 

 

Очікувані результати: налагоджена система інклюзивного навчання, де діти 

навчального закладу мають рівні умови навчання. Учні залучені до соціальних 

процесів, відсутній булінг щодо дітей з особливими освітніми потребами. Батьки 

мають можливість реалізувати гарантоване їм законом «Про освіту» право обрати 

форму навчання для своєї дитини, що є оптимальною для неї. 

 



27 

 

Створення профільної старшої школи 

Мета: забезпечити можливості для рівного доступу учнівської молоді до здобуття 

якісної освіти, необхідної для вступу до вищих навчальних закладів; сприяти 

вихованню особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й 

мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. 

Завдання проекту: 

 Створити широку мережу профільних класів у закладі, спрямованої на 

задоволення освітніх потреб максимальної кількості учнів. 

 Забезпечити формування ключових компетентностей старшокласників, що 

необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці 

 Популяризувати профілі природничо-математичного циклу 

 Сприяти набуттю старшокласниками навичок самостійної науково-

практичної, дослідницько-пошукової діяльності 

 Забезпечити високий рівень знань та умінь учнів, з метою їх подальшого 

вступу до обраних вищих навчальних закладів. 

Шляхи реалізації проекту: 

№ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Виконавець 

12.  

Аналіз кадрового та матеріального 

забезпечення закладу з метою 

визначення, які профілі заклад може 

якісно реалізувати  

До 01.09.2018 
Директор 

закладу 

13.  
Моніторинг зацікавленості конкретними 

навчальними предметами учнів та їх 

батьків для визначення профілів закладу 

До 01.09.2018 

Директор 

закладу, 

заступник з НВР 

14.  
Залучення педагогічних працівників, які 

здатні викладати профільні предмети на 

високому рівні 

Постійно 
Директор 

закладу 

15.  

Розвиток матеріально-технічної бази: 

обладнання навчальних кабінетів та 

лабораторій, забезпечення сучасною 

комп’ютерною технікою та 

високошвидкісним Інтернетом 

Постійно 
Директор 

закладу 

16.  

Вивчення індивідуальної схильності та 

здібності кожної дитини для 

цілеспрямованого розвитку і 

профорієнтації.  

Постійно 

Заступник з 

НВР, 

психологічна 

служба 

17.  
Організація допрофільного навчання, 

спрямованого на підготовку учня до 

профільної школи 

З 01.09.2018 

Директор 

закладу, 

заступник з НВР 
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№ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Виконавець 

18.  

Моніторинг затребуваних професій в 

Україні, аналіз умов вступу до ВУЗів, де 

можна їх здобути. Проведення з батьками 

роз’яснювальної роботи на основі 

отриманої інформації, щодо навчальних 

предметів, які потрібно вивчати 

поглиблено для вступу на потрібну 

спеціальність. 

З 01.01.2019 

постійно 

Директор 

закладу, 

заступник з НВР 

19.  
Розширення мережі профільних класів до 

4-5 на паралель, забезпечуючи 

максимальне різноманіття профілів 

З 01.09.2019 

по 01.09.2022 

Директор 

закладу 

20.  
Забезпечення індивідуальної освітньої 

траєкторії для кожного учня закладу 
З 01.09.2018 

Директор 

закладу, 

заступник з НВР 

21.  

Співпраця з вищими навчальними 

закладами, спрямована на вибір дитиною 

подальшого напрямку освіти та 

підготовку до вступу 

З 01.09.2019 
Директор 

закладу 

22.  

Заохочення учнів до участі у конкурсах 

та олімпіадах, які дають змогу глибше 

зануритись у навчальний предмет, 

отримати практичні навички його 

використання та отримати додаткові бали 

для вступу 

З 01.09.2018 

Директор 

закладу, учителі-

предметники 

23.  

Організація у закладі учнівських 

наукових товариств, завданням яких є 

залучення до наукових досліджень 

обдарованої учнівської молоді; розвиток 

інтелектуальних здібностей учнів, їх 

творчого мислення, моральних, фізичних 

та соціальних якостей; прагнення до 

саморозвитку та самоосвіти, сприяння 

професійному самовизначенню  

З 01.01.2019 

Директор 

закладу, 

заступник з НВР 

24.  
Проведення профорієнтаційного 

тестування, спрямованого на допомогу 

самовизначення дитини 

З 01.01.2019 

Директор 

закладу, 

психологічна 

служба 

25.  
Надання психологічної підтримки учням 

профільних класів 
Постійно 

Психологічна 

служба 
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№ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Виконавець 

26.  

Організація додаткових позаурочних 

форм роботи (курси, гуртки, клуби, 

секції) для учнів, які матимуть потребу у 

додатковому вивченні того чи іншого 

навчального предмета. 

З 01.09.2018 

Директор 

закладу, 

заступник з НВР 

27.  

Заохочення педагогічних працівників, що 

працюють у профільних класах до 

постійного саморозвитку, відповідності 

вимогам часу та підвищення кваліфікації 

Постійно 
Директор 

закладу 

 

Очікувані результати: у закладі наявна широка мережа профільних класів, що 

задовольняє освітні потреби учнів міста. Отримані знання та навички дітей здатні 

забезпечити професійне самовизначення та вступ до вищого навчального закладу. 

Випускник навчального закладу уміє практично застосувати свої уміння та є 

конкурентноздатним у сучасних умовах життя. 

 



30 

 

Створення та закріплення позитивного іміджу закладу 

Мета: створити сталий позитивний імідж навчального закладу.  

Завдання проекту: 

 Інформувати громадськість про переваги та позитивні якості навчального 

закладу  

 Забезпечити доступ освітнього закладу до якісних ресурсів: фінансових, 

інформаційних, кадрових за рахунок його позитивного іміджу. 

 Створити запас довіри до інноваційних процесів, що відбуваються у стінах 

закладу. 

Етапи формування іміджу: 

1. Початковий імідж (створення особистого іміджу керівника, власної 

концепції закладу освіти, яка приваблювала б новизною й актуальністю; 

робота з кадрами, їх відбір і розстановка, укладання угод з вищими 

навчальними закладами, створення оптимальних умов, які забезпечували б 

універсальність та елітарність освіти); 

2. Прогресувальний імідж (заходи щодо створення реклами через засоби 

масової інформації, формування позитивного та безпечного образу ліцею); 

3. Сталий імідж (стійка позитивна суспільна думка, сформована за допомогою 

фактичних даних за підсумками високих результатів навчання; 

загальновизнана популярність). 

Шляхи реалізації проекту: 

№ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Виконавець 

1.  

Проведення батьківських зборів для 

батьків майбутніх учнів закладу, 

організація екскурсій по будівлі та 

території, демонстрація сучасного 

обладнання 

З 01.08.2018 

постійно 
Директор закладу 

2.  

Організація індивідуальних 

консультацій батьків з класними 

керівниками, класоводами, 

психологічною службою. 

З 01.08.2018 

постійно 

Педагогічний 

колектив 

3.  
Висвітлення діяльності закладу через 

засоби масової інформації 

З 01.08.2018 

постійно 
Директор закладу 
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№ Зміст діяльності 
Термін 

виконання 
Виконавець 

4.  

Створення та наповнення сайту 

навчального закладу з постійним 

прозорим висвітленням фінансових 

операцій, досягнень учнів, важливих 

подій 

01.11.2018 Директор закладу 

5.  
Розробка та затвердження шкільної 

символіки 

З 01.09.2018 по 

01.09.2019 
Директор закладу 

6.  

Моніторинг суспільної думки щодо 

рівня освітніх послуг, що надаються в 

закладі 

З 01.01.2019 

постійно 

Директор 

закладу, 

психологічна 

служба 

7.  

Відкритість адміністрації до співпраці 

з батьками, залучення їх до керування 

навчальним закладом через участь у 

загальношкільних зборах, 

піклувальних радах 

З 01.01.2018 

постійно 
Директор закладу 

8.  

Проведення тренінгів та навчань для 

педагогічних працівників з метою 

формування позитивного іміджу 

кожного вчителя на наукових засадах 

як складової загального іміджу 

закладу. 

З 01.09.2018 по 

01.09.2019 

Директор 

закладу, 

психологічна 

служба 

9.  

Співпраця з іншими навчальними 

закладами міста з метою 

конструктивного обміну 

інтелектуальними надбаннями 

Постійно Директор закладу 

 

Очікувані результати: заклад користується авторитетом серед батьків та учнів 

міста, є сприятливим середовищем для розвитку особистості. Для учителів створені 

комфортні умови праці, що дозволяє їм реалізувати інноваційні форми і методи 

роботи. Ліцей успішно інтегрувався в освітню систему міста, співпрацює з іншими 

навчальними закладами. 
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Прогностична модель випускника школи І ступеня 

 

Випускник школи І ступеня — особистість, яка: 

1. Свідомо дбає про підтримку, збереження й розвиток власного фізичного 

здоров'я. Має достатні уявлення про свій внутрішній світ, «психологічне я». 

2. Виявляє знання й достатній рівень володіння рідною мовою. 

3. Уміє спілкуватися, слухати, може відчути почуття іншої людини, прагне 

допомагати людям. Володіє почуттям такту. 

4. Здатна творчо засвоювати знання. Має гнучкий стиль мислення. 

 

Прогностична модель випускника школи II ступеня 

 

Випускник школи II ступеня — особистість, яка: 

1. Позитивно ставиться до себе, дбає про безпеку свого здоров'я й життя. 

2. Має чіткі уявлення про свій внутрішній світ, «власне психологічне Я». 

3. Може визначити свої здібності й інтереси, шляхи їх реалізації. 

4. Уміє спілкуватися з однолітками, оточуючими людьми. 

5. Має сформовані навички правомірної поведінки. 

6. Має початкове уявлення про подальше професійне самовизначення 

7. Володіє державною мовою як засобом спілкування, пізнання культурних 

цінностей, засобом вираження особистості. 

8. Має достатні знання для здобуття подальшої освіти. 

9. Розуміє необхідність турботи про довкілля. 

10. Розуміє цінність навколишнього світу, дбає про його збереження. 

 

Прогностична модель випускника школи III ступеня 

 

Випускник школи III ступеня — особистість, яка: 

1. Розуміє, що найвища цінність—людина, яка живе в об'єктивно існуючому, 

якісно різноманітному світі.  

2. Дбає про збереження власного здоров'я, має чіткі уявлення про свій 

внутрішній світ, «психологічне Я». 

4. Має власні погляди щодо мети життя;  

5. Розрізняє права та обов’язки людини; 

6. Усвідомлює, значення повної реалізації своїх здібностей,  можливостей і 

потреб,  обрання шляху для майбутньої професійної діяльності. 

7. Уміє у процесі спілкування гармонізувати свої взаємини з іншими людьми, 

виявляти негативне ставлення до проявів антигуманізму, нетерпимості, 

зневаги до інших людей, проявів насильства тощо. 

6. Знає основи правоохоронної системи, конституційного ладу України, 

прагне реалізовувати знання з цивільного, сімейного, трудового, кримі-

нального права. 
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7. Уміє діяти в типових життєвих ситуаціях відповідно до норм права; має 

тверді переконання в необхідності суворого дотримання законів. 

8. Досконало володіє державною мовою як засобом спілкування, пізнання 

культурних цінностей, засобом самовираження. 

9. Має достатні знання для подальшого здобуття професійної освіти, гнучкий 

стиль мислення. 

10. Орієнтується в основних досягненнях і проблемах культурного розвитку 

сучасного людства, усвідомлює історичні корені й сучасні проблеми 

відродження національної культури. 

11. Має розвинену потребу в самоосвіті. 

13. Має розвинену здатність адаптуватися до умов, що змінюються. 

14. Має сформовані загальнолюдські духовні цінності, національну свідомість, 

позитивні риси характеру. 

 

 


