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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

МІСІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ:  Кожній дитині гідні та необхідні умови розвитку та 

реалізації індивідуального потенціалу для власного та суспільного блага. 

 

АДРЕСА ЗАКЛАДУ:    

51010, Дніпропетровська область, Царичанський район, с.Бабайківка, вул. Театральна, 16.  

  

Матеріально-технічна база закладу та його навчально-методичне оснащення 

дозволяють здійснювати начально-виховний процес на достатньому рівні. Учні 1-11-х 

класів навчаються в одну зміну. Освітній процес відбувається за кабінетною системою. 

Заклад має актову залу, бібліотеку, методичний кабінет, ресурсну кімнату, медичний 

кабінет, кабінет директора, гардероб, спортивний зал, роздягальні у спортивному залі, 

їдальню, яка розрахована на 120 посадкових місць. 

Загальна площа приміщень, задіяних для проведення навчальних занять, становить 

1567 м
2
, спортивний зал 211,5 м

2
,
 
отже, забезпеченість навчального закладу необхідними 

навчальними площами становить 100 %. Навчальні площі використовуються виключно за 

цільовим призначенням, завдяки чому підвищується рівень організаційних умов, які 

сприяють навчанню та розвитку учнів школи. 

Навчальний заклад має потужний навчально-виховний комплекс, до складу якого 

входять 21 навчальний кабінет, що дає змогу забезпечити виконання інваріантної 

складової робочих навчальних планів у повному обсязі. Кожен навчальний кабінет має 

паспорт та відповідає вимогам ДСанПіН і Положенню про навчальні кабінети 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Кадрове забезпечення здійснено в повній відповідності з навчальним робочим 

планом закладу освіти та п’ятиденним режимом роботи. Освітній процес забезпечують 23 

педагогічних працівників.  Якісний склад педагогічних працівників: з 23 працюючих 

вчителів 11 (46%) мають вищу кваліфікаційну категорію, 6 (21%) - першу, 3 (25%) - другу. 

Педагогічне звання “старший учитель” мають 6 (28%) вчителів, “учитель-методист” - 3 

(13%) педагогів. У закладі створено умови для підвищення фахової майстерності вчителів, 

забезпечено системне управління  їх самоосвітньою діяльністю у міжкурсовий період. 

Мережа закладу у 2020-2021 навчальному  році складається з 11 класів. Мова 

навчання – українська. Станом на 01 вересня 2020 року кількість учнів становила 201 

учнів. Середня наповнюваність  класів – 18 чоловік. Учні початкової ланки складають  45  

%; середньої -  47 %; старшої - 8%. Працює три класи з інклюзивним навчанням, 

організовано педагогічний патронаж у 1 та 9 класі. 

Аналіз народжуваності дітей та міграційні процеси протягом останніх п’яти років 

дає змогу прогнозувати стабільну демографічну ситуацію. 

Заклад обслуговує дітей із населених пунктів: с.Бабайківка, с.Вербове, с.Гнатівка, 

с.Івано-Яризівка, с.Кущівка, с.Михайлівка,  с.Новостроївка, с.Заорілля, с.Червона Орілька. 

Діти, які проживають на відстані більше 3 км. підвозяться за програмою «Шкільний 

автобус». 

Організація освітньої діяльності у закладі загальної середньої освіти у 2020-2021 

навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», Указу Президента України від 18 травня 2019 року №286/2019  

«Про стратегію національно-патріотичного виховання», Концепції Нової української 

школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. №988 

«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 



середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;  Статуту закладу. 

Освітньої програми та робочі навчальні плани на навчальний рік. 

За результатами аналізу діяльності закладу освіти на основі методики SWOT 

проведеної за участі вчителів, батьків та учнів встановлено наступне: 

 у закладі сильний кадровий потенціал, в організації освітнього процесу 

позитивного досвіду набули робота колективу по розвитку учнівського самоврядування, 

підготовці та проведення учнівських олімпіад з базових дисциплін, розвитку здорового 

способу життя. Заслуговують на увагу здобутки у проведенні традиційних заходів таких 

як військово-патріотична гра «Джура», новорічні розваги, благодійні концерти, 

календарні свята, літературні вечори в співдружності з бібліотекою будинку культури, 

участь у фестивалі «Сузір’я талантів», проведення Параду зірок. 

 для подальшого розвитку та удосконалення роботи закладу першочерговим 

завданням визначено ремонт даху приміщення, що протікає. Слід спланувати розвиток 

технічної бази спортивного залу, кабінету трудового навчання. У ході аналізу 

запропоновано більше уваги приділяти організації дозвілля в позаурочний час, розвитку 

світогляду учнів під час проведення екскурсій. 

 серед проблем, що перешкоджають розвиткові закладу учасники назвали 

недостатнє фінансування закладу, технічний стан будівлі, відсутність перспективи 

працевлаштування випускників у селах громади, байдужість окремих батьків до долі 

власних дітей. 

  

ІІ. МЕТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

 Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти навчального 

закладу. Забезпечення ефективного управління освітньою системою навчального 

закладу. 

Приорітетні напрямки стратегії розвитку закладу освіти:  

1. Формування сучасного кадрового потенціалу на основі удосконалення та 

оптимізації педагогічного складу. 

2. Демократизація та оновлення освітнього процесу. 

3. Створення інформаційно-навчального середовища, оновлення змісту шкільної 

освіти. 

4. Створення умов для реалізації дитиною своїх природніх можливостей та 

потенціалу. 

5. Виховання свідомого ставлення дітей до свого здоров’я як найвищої людської 

цінності. 

6. Удосконалення системи національно-патріотичного виховання. 

 

Завдання стратегії  розвитку:  

1. Забезпечити право громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. 

2. Сформувати ключові компетентності у здобувачів освіти відповідно до мети та 

загальних цілей, окреслених у Держстандарті. 

3. Розвиток професійної майстерності та залучення молодих спеціалістів до 

педагогічної діяльності. 



4. Створити умови для розвитку здібностей здобувачів освіти та успішної соціалізації 

шляхом залучення до різних видів діяльності: інтелектуальної, спортивної, 

мистецької. 

5. Модернізувати матеріальну базу освітнього середовища. 

6. Впроваджувати сучасні інформаційні, здоров’язберігаючі та проектні технології. 

7. Спрямувати випускників на майбутню професійну діяльність. 

8. Створити позитивний імідж закладу. 

 

ІІІ. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ:  

1 етап. Концептуально-організаційний (2020рр.): Розробка тексту стратегії, її 

обговорення, затвердження остаточного варіанту. Ознайомлення з нею педагогічного 

колективу школи, педагогічної спільноти та громадськості Царичанської ОТГ. 

2 етап. Реалізація проблеми (2021 – 2022 рр.): Проведення уточнюючої комплексної 

діагностики, необхідної для вирішення завдань і визначення умов реалізації стратегії 

розвитку школи. Формування та планування діяльності творчої групи з реалізації окремих 

проектів стратегії. Забезпечення необхідних ресурсів для основного етапу реалізації 

стратегії. 

3 етап. Набуття досвіду (2022-2023 рр.): Реалізація провідних цільових програм і 

проектів. Здійснення проміжного контролю, аналіз реалізації стратегії. 

4 етап. Узагальнення результатів (2023-2024 р.): Підбиття підсумків та системний 

аналіз результатів реалізації стратегії на семінарах і конференціях, тиражування 

накопиченого досвіду. Постановка нових стратегічних завдань розвитку освітньої системи 

школи. Створення умов для становлення соціально і професійно компетентної 

особистості, адаптивної на особистому, професійному та соціальному рівнях, здатної 

жити в гармонії з собою і позитивно ставитися до навколишнього світу. 

 

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 

 Підвищення рівня та якості освіти через поширення прогресивного міжнародного 

досвіду. Відповідність освіти до потреб населення. 

 Залучення громадськості, батьків, учнів до формування освітньої політики закладу. 

 Впровадження моделей профільного навчання,  дистанційного та інклюзивного 

навчання. 

 Гармонійне поєднання загальної середньої освіти та позашкільної освіти. 

 Удосконалення системи виявлення потреб та нахилів дитини, їх розвитку та 

удосконалення. 

 Створення умов для супроводу, адаптації та реабілітації осіб з особливими освітніми 

потребами. 

 

V.ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

Обсяги фінансування Стратегії уточнюються щороку під час складання проекту 

бюджету  Царичанської  селищної   ради у межах видатків на загальну середню освіту 

Царичанської ОТГ. Стратегія може фінансуватися із державного та місцевого бюджету, 

грантів, дарунків, спонсорських та батьківських коштів інших не заборонених законом 

джерел фінансування.  

VI. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ, ПОКАЗНИКИ 

РЕЗУЛЬТАТІВ 



 

Завдання 

 

 

Заходи по реалізації завдань 

 

Терміни 

 проведення 

 

Відповідальний 

1.Оптимізація 

кадрового 

забезпечення школи 

 

Укомплектування штату закладу 

відповідно штатного розпису. 

 

2020-2024 р. 

 

 

Директор школи 

 

 

2.Підвищення 

компетенції 

педагогічних 

працівників 

Підвищення кваліфікації згідно 

концепції НУШ та відповідно графіка 

реалізації 

 

Моніторинг участі у вебінарах 

 

2020-2024 р. 

 

 

 

2020-2021 р. 

Заступник 

директора з НВР 

 

 

Комісія 

3. Формування 

освітнього 

середовища школи 

Оптимізація структури управління 

через перерозподіл функціональних 

обов'язків адміністрації школи, 

реалізації завдань зусиллями команди 

2020-2021 р. Директор 

Проведення соцопитування усіх 

суб’єктів освітнього процесу задля 

вивчення думки   про школу. 

2020-2021 р. Заступники з 

НВР 

Придбання дидактичних матеріалів 

НУШ 

2019-2021 р. Директор 

Обладнання інклюзивно-ресурсної 

кімнати 

2020-2021 р. Директор 

Забезпечення доступу до інтернету 2020-2021 р. Директор 

Організація спільної  діяльності 

батьків і школи із соціального 

захисту дітей.  

Проект « Добром та вірою 

наповнимо серця» 

2020-2021 р. 

 

 

2022-2023 р. 

Заступники з 

НВР 

4. Створення 

інформаційно-

навчального 

простору, який 

включає сукупність 

технічних, 

Розробка регламенту й документації 

для проведення комплексної 

інвентаризації мультимедійного 

обладнання з метою 

виявлення оптимального його 

використання 

Грудень  

2020р. 

Директор, 

завгосп 



програмних, 

телекомунікаційних 

і методичних 

засобів, що 

дозволяють 

застосовувати в 

освітньому процесі 

нові інформаційні 

технології і 

здійснювати збір, 

зберігання та 

обробку даних 

системи освіти. 

 

Вивчення стану використання ІКТ: 

- Формування компетентностей 

вчителя та учнів на уроках 

української мови засобами ІКТ; 

- Мультимедійні презентації. 

Підготовка та використання на 

уроках мистецтва. 

- Застосування ІКТ при проведенні 

уроків у початковій школі; 

- Формування компетентностей 

вчителя та учнів на уроках 

математики засобами ІКТ; 

- Застосування ІКТ при проведенні 

уроків історії; 

- Використання готових ППЗ  на 

уроках біології та хімії. 

 

Листопад  

2020 р. 

 

Січень 

2021р. 

 

 

Березень 

2021р. 

 

Листопад 

2021р. 

 

Лютий 

2022р. 

 

Жовтень  

2023р. 

Директор, 

заступники, 

творча група 

Семінар «Шляхи впровадження 

інноваційних технологій» 

Лютий 2021 

р. 

 Заст. з НВР, 

учителі укр..мови, 

біології, 

математики.  

Засідання педагогічної ради  

«Формування інформаційно-

цифрової компетентності здобувачів 

освіти на уроках природничо-

математичного циклу » 

Травень 

2021р. 

Директор, 

заступники з 

НВР, учителі 

Інформаційна розробка та 

функціонування шкільного сайту для 

батьків, вчителів, учнів 

2020-2024 р. Заступники 

директора з НВР, 

інженер-

електронник 

Залучення батьків до спілкування 

через ІКТ (група у «Вайбер») 

2020-2024 р. Адміністрація 

школи, 

батьківський 

комітет 

Організація системи інформаційної 

безпеки закладу 

2020 -2021 

р. 

 Інженер-

електронник 

Організація внутрішньої системи 

підтримки обміну досвідом в галузі 

ІКТ 

2020 -  2024 

р. 

Заступники 

директора з НВР  

Круглий стіл «Дистанційна освіта - 

один із напрямів розвитку 

освітнього процесу. Можливості та 

напрями дистанційної освіти для 

вчителів та учнів»  

Жовтень 

 2020 р. 

 Директор, 

заступники, 

творча група 



Семінар «Використання ІКТ у 

процесі самоосвіти вчителів як засіб 

підвищення професійної 

компетентності» 

Жовтень 

2021р. 

Директор, 

заступники 

Вчителі 

початкових 

класів, англ.мови 

Батьківський лекторій  

«Безпека в Інтернеті» 

«Компꞌ ютер і дитина. Корисні 

поради» 

Грудень 

2020р. 

Березень 

2022р. 

Класні керівники 

Мультимедійне оснащення 

навчальних кабінетів  

2020 -2024 

рр. 

Директор, 

заступники 

Оснащення навчальних  кабінетів 

інтерактивним устаткуванням 

Каб. початкової школи 

Кабінет англійської мови 

 

 

2020 -2021 

р. 2020-2021 

р. 

Директор, 

заступники  

Засідання педагогічної ради «Рівень 

сформованості інформаційно-

комунікаційної компетентності 

вчителів і учнів школи. Ефективність 

використання ІКТ » 

Жовтень 

2022р. 

Директор, 

заступники 

Засідання педагогічної ради 

«Результати апробації методів 

використання можливостей медіатеки 

та мережі Інтернет у навчальній 

діяльності, пошуку інформації» 

Березень  

2023 р. 

Директор, 

заступники 

Підсумкова конференція «Єдиний 

інформаційний простір навчального 

закладу - запорука ефективного 

функціонування школи» (про стан 

сформованості  інформаційно-

навчального простору школи, 

підбиття підсумків роботи) 

Травень 

2024р. 

Директор, 

заступники 

5. Створення 

оптимальних умов 

для виявлення, 

розвитку і реалізації 

потенційних 

можливостей 

обдарованих дітей у 

всіх напрямах: 

інтелектуальному, 

творчому, 

спортивному, 

естетичному 

 

Проведення анкетування та 

діагностування з метою виявлення 

здібностей, нахилів учнів  для 

повноцінної реалізації дитиною свого  

природного потенціалу 

Вересень 

кожного 

року 

Класні керівники 

Інформаційно-педагогічний супровід 

обдарованих дітей із метою надання 

консультацій та ведення «Щоденника 

роботи з обдарованими дітьми» 

Згідно 

графіка у 

навчальному 

кабінеті та 

плану 

роботи з 

учнями 

Учителі-

предметники 

Забезпечення умов для Згідно Адміністрація 



 систематичного підвищення 

майстерності вчителів, які працюють 

з обдарованими дітьми, шляхом 

участі у вебінарах та курсовій 

перепідготовці на базі КЗВО 

«ДАНО» 

графіка 

планування 

роботи 

КЗВО 

«ДАНО» 

Координація дій із спортивними, 

культурно-просвітницькими 

закладами громади: «Школа 

мистецтв», БДЮТ, ДЮСШ 

Згідно 

планування 

роботи 

закладів 

Адміністрації 

закладів 

Поповнення методичної скарбнички 

на тему: «Сучасні форми, методи і 

прийоми роботи з 

обдарованими дітьми» 

2020-2021 

н.р. 

Керівники ШМО 

Моніторинг стану здоров'я 

обдарованих дітей. Упровадження в 

роботу рекомендацій із профілактики 

емоційних і розумових 

перевантажень, запобігання стресам  

Постійно Медична сестра, 

класні керівники 

Удосконалення алгоритмів, пам'яток, 

способів проведення самостійної та 

науково-практичної діяльності 

обдарованих дітей 

Протягом 

2021-2022 

н.р. 

Учителі-

предметники 

Систематичний моніторинг  за 

результатами участі учнів у 

конкурсах та олімпіадах 

Постійно 

щороку 

Моніторинговий 

центр 

Розширення співпраці з ВНЗ, ліцеями 

та коледжами регіону з метою 

профорієнтаційної роботи серед 

старшокласників 

Постійно, 

згідно плану 

роботи 

закладів 

Адміністрації 

закладів 

Засідання педагогічної ради:         

  «Науково-методичне 

забезпечення роботи з обдарованими 

дітьми»; 

 «Ефективність використання ІКТ 

у роботі з обдарованими дітьми» 

 

2020-2021 

н.p.  

 

 

2021-

2022н.р. 

Директор, 

заступники з 

НВР, учителі 

Круглий стіл «Результативність 

роботи з обдарованими дітьми» 

Травень 

2023р. 

Адміністрація 

6.Оптимізація 

освітнього процесу з 

метою подолання 

негативних факторів 

і негативних впливів 

на здоров'я дитини 

та створення 

Забезпечення безпеки організації 

освітнього процесу. Виконання 

приписів Державної санітарної 

епідеміологічної служби України і 

Державної інспекції техногенної 

безпеки України щодо поліпшення 

санітарно-гігієнічного та 

2020-2024 Директор, 

Заступник 

директора з НВР 



комфортних умов 

для реалізації 

навчально-

виховного процесу. 

Формування і 

розвиток у всіх 

суб’єктів освітнього 

процесу культури 

здоров’я як цілісної 

категорії та 

створення в закладі 

умов, що їх 

формують. 

протипожежного стану. 

Контроль за виконанням санітарно-

епідеміологічних норм, дотриманням 

охорони праці 

2020-2024 Директор 

Діагностика стану здоров'я учнів Щорічно 

вересень 

Медсестра 

Коригування навчальної програми з 

фізичної культури з урахуванням 

аналізу результатів стану здоров'я 

учнів 

Постійно Класоводи, 

учитель  

Здійснення контролю за виконанням 

санітарно-гігієнічного режиму школи 

Щорічно, 

Двічі на 

семестр 

Директор, 

медсестра 

Удосконалення психолого-

педагогічного супроводу дітей в 

період адаптації до навчання (1,5,10 

класи; учнів , що опинилися в 

скрутних життєвих обставинах,    та 

обдарованих дітей) 

2020-2024 р. класоводи, 

класні керівники 

Модернізація спортивного залу та 

шкільного стадіону, поліпшення 

ресурсного забезпечення: 

- Придбання м’якого покриття для 

стадіону;  

 Придбання шведської стінки; 

 Облаштування воріт для футболу; 

 Виготовлення паралельних 

жердин; 

 Придбання гімнастичного куточка 

для молодших школярів; 

2019-2023 р. 

 

 

2020р. 

 

2021р. 

2022р. 

 

2023 р. 

 

2024 р. 

Директор 

Організація роботи гуртків: 

настільний теніс, міні-футбол, 

баскетбол, волейбол та ін. 

2022-2023 р.  

Організація та проведення   

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної  гри 

«Сокіл»(«Джура») 

Щорічно, 

травень, 

червень 

Педагог-

організатор, 

учителі історії 

7. Формування 

особистості 

патріотичного 

спрямування 

Збереження та примноження 

традицій закладу у проведенні 

заходів національно-патріотичного 

виховання 

2020-2024 

н.р. 

Заступник з 

НВР, класоводи, 

класні керівники 

Залучення учнів до підбору 

матеріалу для шкільного музею: 

Проект « Карта цікавих маршрутів» 

- Видатні люди (3 - 4 класи ) 

- Флора та фауна ріднокраю 

2020-

2022н.р. 

 

Учителі історії, 

класні керівники 



( 5 - 6 класи ) 

- Літературні скарби (7 - 8 класи ) 

- Памꞌятні знаки на рідній землі 

(9 - 11 класи ) 

Започаткування щорічної 

конференції для учнів «Люди поруч»  

Присвячена 

пам'ятній 

історичній 

або 

культурній 

даті 

Керівники ШМО 

Узагальнення. Підбиття підсумків та аналіз результатів  травень 2024 р. 

 


