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Заклад загальної середньої освіти № 101 – сучасний заклад, що 

забезпечує різнобічний розвиток, соціалізацію особистості, яка усвідомлює 

себе громадянином України, готова до життя в суспільстві, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого вибору в 

житті, самореалізації та громадянської активності.   

 
 

Місія школи: Створити ефективний заклад освіти через інноваційну 

діяльність в організації та у змісті освітнього процесу.  
 

Мета стратегії: 

Створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, що 

дає можливості добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для 

життя. 

Створення сучасного освітнього середовища, що забезпечить необхідні 

умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян, батьків. 

  

Конкретизація цілей та завдання стратегії  розвитку 

Створення стійкого позитивного іміджу школи; підвищення 

конкурентоздатності навчального закладу,  

Забезпечення ефективного управління розвитком школи. Завдання: 

удосконалення внутрішнього (локального) моніторинг. Результати 

моніторингових процедур використовувати як підставу для прийняття 

адміністрацією управлінських рішень щодо організації, змісту освітнього 

процесу та ефективності роботи педагогічного складу.  

Запровадження системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

Завдання:  удосконалити  стратегію та процедури забезпечення якості освіти, 

систему та механізми, систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності, оприлюднювати критерії, правила і процедури оцінювання 

здобувачів освіти, забезпечити наявність необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти, 

створити інклюзивне освітнє середовища, універсального дизайну та 

розумного пристосування. 

Формування і розвиток соціально зрілої, творчої, компетентної 

особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 

самосвідомості, підготовленою до професійного самовизначення. Завдання: 

розробити комплексні шкільні проекти міжнародного співробітництва, 

активізувати діяльність школи у вітчизняному та європейському освітньому 

просторі. 

Оволодіння педагогами інформаційно-комунікаційними технологіями на 

рівні європейських стандартів, підготовка учнів до використання 

інформаційно-комунікативних технологій у вирішенні життєвих практичних 

завдань, забезпечення дистанційного навчання. 

Забезпечення інноваційного та освітнього розвитку школи. Завдання: 

сприяти реалізації індивідуальних творчих потреб учнів та вчителів шляхом 
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оволодіння практичними вміннями і навичками науково-дослідницької 

діяльності, роботи в інформаційному просторі.  

Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я, формування засад 

здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного 

здоров’я учнів Завдання: створити умови для зміцнення здоров’я учасників 

освітнього процесу  шляхом проведення заходів, спрямованих на формування 

культури відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я 

оточуючих, забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану начального 

закладу.  
 

Принципи стратегії розвитку: 

 відповідність міжнародним і вітчизняним фаховим стандартам 

якості в освіті; 

 відповідності законодавству та нормативної коректності;  

 відповідність суспільним потребам; 

 інноваційність та орієнтація на провідний досвід; 

 доцільність і ефективність;  

 системність і наступність;  

 аналітичність і достовірність; 

 ініціативність і відповідальність;  

 партнерство. 
 

Науково-методична проблема 

Розвиток інтелектуально-творчої та національно-свідомої особистості 

на засадах компетентнісного підходу.  
 

Арсенал педагогічного колективу 

Учителі вивчають і свідомо використовують: 

 особистісно-орієнтовані технології навчання; 

 технології проектної навчальної діяльності у вивченні природничих 

дисциплін та іноземних мов; 

 проблемне навчання; 

 здоров’язбережувальні технології навчання; 

 інформаційно-комунікаційні технології 
 

Робота педколективу в режимі інновацій забезпечує його 

неперервний розвиток 

Досягнення висунутих цілей відбувається завдяки: 

 аналізу сучасних навчальних програм, розробці авторських програм, 

спецкурсів; 

 модернізації сучасних навчальних програм, розробці нових 

навчально-календарних планів з нових дисциплін та спецкурсів; 

 впровадженню в освітній процес нових навчальних дисциплін, курсів 

за вибором; 

 дотриманню необхідного обсягу знань, умінь та навичок учнів, 

зазначених у Державних стандартах навчальних дисциплін; 
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  впровадженню електронного журналу (з метою інформування 

батьків про навчальну діяльність  учнів та посилення внутрішнього 

контролю); 

 формування е-середовища в закладі освіти;  

 створення сучасного освітнього простору; 

 посиленню практичної спрямованості навчання предметам 

природничо-математичного циклу; 

 проведенню інтегрованих уроків, ігор, конкурсів, вікторин, олімпіад; 

 створенню учнівських груп для підготовки до предметних олімпіад; 

 організації діяльності учнівського самоврядування; 

 упровадженню в освітній процес ситуаційної методики навчання       

( „кейс-метод”) та проектної діяльності; 

 вивченню та застосуванню ресурсів Інтернету з основ наук, 

використанню  електронних тестових тренажерів; 

 публікації методичних розробок у педагогічній пресі. 

 

Робота колективу школи, серед іншого, спрямовується на 

формування стійкого позитивного іміджу навчального 

закладу, який розглядається як важливий сучасний 

компонент методичного продукту школи 

 

Запровадження виконання цільових програм, проектів школи, 

спрямованих на досягнення якісних результатів освітньої діяльності.  

 

Обов’язкове відображення в індивідуальних планах 

працівників школи наступного плану дій 

 

Завдання / заходи 
Очікуваний 

результат 
Термін Відповідальні 

І. Організація освітнього процесу 

1. Розробка освітньої 

програми з урахуванням 

соціальних замовлень 

батьків, здобувачів 

освіти та громади 

(впровадження діалогу, 

моніторингу запитів) 

Підвищення 

якості освітного 

процесу, 

психологічного й 

емоційного 

комфорту учнів, 

вчителів. 

 

2018-

2020 

роки 

Адміністрація 

школи 

2. Запровадження 

тестових технологій для 

визначення рівня 

навчальних досягнень 

та особистісних якостей 

здобувачів освіти з 

Створення 

практико-

орієнтованої 

системи 

допрофільного і 

профільного 

2018-

2022 

роки 

Адміністрація та 

психологічна 

служба школи. 
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метою здійснення 

відповідних кроків 

щодо організації в 

школі освітнього 

процесу профільного 

спрямування. 

навчання, що 

дозволить 

випускнику 

впевнено діяти в 

умовах світу, що 

швидко 

змінюється, 

володіючи 

достатнім рівнем 

компетентності. 

3. Створити умови для 

здобуття освіти як 

гуманітарного, так і 

природничо-

математичного 

напрямків. 

Забезпечення 

різнобічної 

освіти відповідно 

сучасних вимог. 

2018-

2022 

роки 

Адміністрація, 

педагогічний 

колектив школи. 

4. Створити умови для 

якісного навчання 

здобувачами освіти 

декількох мов    

(української, 

англійської, німецької) 

на рівні, достатньому 

для навчання у вищих 

навчальних закладах 

України та спілкування 

з носіями даних мов. 

Вільне володіння 

мовами для 

спілкування, 

навчання та 

сприяння 

подальшому 

працевлаштуванн

ю. 

2018-

2023 

роки 

Адміністрація 

школи, 

волонтери, голова 

методичного 

об’єднання 

вчителів 

іноземних мов 

5. Збільшити практичну 

спрямованість навчання 

(активне використання 

практичних прикладів 

використання 

теоретичних знань, 

створення та організація 

роботи факультативів, 

гуртків та курсів за 

вибором практичного 

спрямування). 

Використання 

набутих знань у 

повсякденному 

житті, навчанні, 

роботі, здатність 

розв’язувати 

життєві ситуації, 

творче ставлення 

до вирішення 

проблем. 

2018-

2023 

роки 

Голови 

методичних 

об’єднань. 

6. Організація постійної 

системи занять для 

здобувачів освіти, які 

навчаються на 

початковому рівні для 

покращення їх знань та 

вмінь. 

Психологічний, 

емоційний 

комфорт учнів, 

батьків  

2018-

2023 

роки 

Педагогічний 

колектив школи. 
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7. Розширення співпраці із 

зарубіжними 

навчальними закладами 

(участь у міжнародних 

програмах і проектах) 

Організація 

мовної практики 

здобувачів освіти 

2018-

2023 

роки 

Адміністрація 

школи, учителі 

іноземних мов 

8. Регіональне 

партнерство 

 

Обмін 

інноваційним 

досвідом 

2018-

2023 

роки 

Адміністрація 

школи 

ІІ. Формування здорової особистості 

1. Зменшення 

перевантаження 

здобувачів освіти 

(впровадження 

інтегрованих курсів, 

оптимізації викладання 

предметів, зменшення 

обcягу фактичного 

матеріалу, домашніх 

завдань, застосування 

методу проектів). 

Забезпечення 

раціонального 

режиму дня 

здобувачів 

освіти, 

підвищення рівня 

знань, 

покращення 

фізичного 

здоров’я. 

2018-

2023 

роки 

Педагогічна та 

батьківська 

громада, 

адміністрація 

школи. 

2. Оптимальна організація 

навчального дня і тижня 

з урахуванням 

санітарно-гігієнічних 

норм і особливостей 

вікового розвитку дітей 

(використання спарених 

уроків у старшій школі, 

рухливі хвилинки на 

уроках та перервах, 

покращення вентиляції 

у навчальних кабінетах, 

уроки лікувальної 

фізкультури, організація 

консультацій з 

практичним 

психологом). 

Забезпечення 

раціонального 

режиму дня 

здобувачів 

освіти, що 

впливає на 

підвищення рівня 

знань, 

покращення 

фізичного 

здоров’я. 

2018-

2023 

роки 

Педагогічна та 

батьківська  

громада, 

адміністрація 

школи, психолог 

школи, вчителі 

фізкультури 

3. Збільшення залучення 

здобувачів освіти у 

позаурочний час до 

занять спортом у 

спортивних секціях та 

гуртках. 

 

Формування 

здорової 

особистості, 

набуття навичок 

здорового 

способу життя. 

2018-

2023 

роки 

Класні керівники, 

учителі фізичної 

культури. 
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4. Участь у комплексній 

медико-соціально-

освітній програмі 

«Школярі Києва за 

здоровий спосіб життя» 

(впровадження в 

освітній процес школи 

матеріалів інноваційних 

просвітницько-

оздоровчих програм 

«Рівний - рівному», 

«Школа проти СНІДу», 

«Корисні звички», 

"Цікаво про корисне» 

тощо) 

збереження та 

зміцнення 

фізичного, 

психічного і 

духовного 

здоров’я 

здобувачів 

освіти; зниження 

рівня алко- і 

наркозалежності, 

тютюнокуріння 

2018-

2023 

роки 

Голови 

методичних 

об’єднань 

учителів 

початкової школи 

та природничих 

дисциплін  

5. Запровадити 

моніторингові 

спостереження з 

питань: мотивованого 

ставлення учнів до 

свого здоров'я та 

здоров'я оточуючих; 

екологічної безпеки 

здоров'я дітей 

Розширення в 

навчальному 

середовищі 

школи спектру 

профілактичних 

заходів щодо 

виховання в 

здобувачів освіти 

культури 

здорового 

способу життя 

2018-

2023 

роки 

Адміністрація 

школи, 

голова 

методичного 

об’єднання 

учителів 

природничих 

дисциплін, класні 

керівники 

ІIІ. Виховання та інтелектуально-творча діяльність 

1. Удосконалення 

методики навчання з 

метою виховання 

творчої особистості, 

здатної вирішувати 

нестандартні 

інтелектуальні і 

моральні завдання. 

Диференціація та 

індивідуалізація  

освітнього 

процесу 

відповідно до 

запитів 

здобувачів 

освіти, батьків, 

суспільства. 

2018-

2023 

роки 

Педагогічний 

колектив школи. 

2. Своєчасне виявлення 

домінуючих здібностей 

та уподобань у кожної 

дитини (анкетування, 

психодіагностика). 

Гармонійний 

розвиток 

особистості 

школярів, 

сприяння їхньої 

самореалізації. 

2018-

2023 

роки 

Психологічна 

служба школи, 

класні керівники. 

3. Створення творчої 

атмосфери шляхом 

Диференціація та 

індивідуалізація 

2018-

2023 

Педагогічний 

колектив школи. 
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ефективної організації 

та розвитку системи 

факультативів, курсів за 

вибором, гуртків, 

майстер-класів, творчих 

майстерень. 

освітнього 

процесу 

відповідно до 

запитів 

здобувачів 

освіти, батьків. 

роки 

4. Забезпечення 

результативної участі 

обдарованої учнівської 

молоді школи у: 

- Міському фестивалі науки; 

- Всеукраїнському конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук 

України; 

- Всеукраїнських 

предметних олімпіадах, 

інтелектуально-творчих 

конкурсах, конференціях, 

фестивалях, змаганнях, 

проектах; 

- Міському етапі 

Міжнародного конкурсу 

науково-технічної 

творчості школярів “Intel-

Техно-Україна”; 

- Спеціальних олімпіадах та 

інтелектуальних творчих 

конкурсах для здобувачів 

освіти молодшого та 

середнього віку. 

Розвиток 

природної 

обдарованості й 

талантів 

здобувачів 

освіти; 

забезпечення 

інтелектуальних 

потреб дітей; 

підвищення 

якості освітнього 

процесу. 

2018-

2023 

роки 

Педагогічний 

колектив школи 

5. Розвиток і зміцнення 

традицій закладу освіти. 

Формування і 

розвиток 

соціально зрілої, 

творчої 

особистості з 

почуттям 

національної 

самосвідомості. 

2018-

2023 

роки 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

6. Створення і розвиток 

органів учнівського 

самоврядування. 

Формування 

громадянської 

відповідальності, 

розвиток умов 

для 

2018-

2023 

роки 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 
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самореалізації, 

формування 

комунікативної 

культури на 

основі рішення 

соціальних 

проблем, 

виявлення 

толерантності, 

комунікативного 

самоаналізу, на 

основі корекції 

своєї поведінки. 

7. Вивчення культури, 

традицій інших народів 

кількома мовами 

(робота театральних 

гуртків; дискусійних 

клубів, застосування 

методу проектів). 

Виховання 

високоосвіченої, 

соціально 

активної й 

національно 

свідомої 

особистості, яка 

володіє знаннями 

про кращі 

досягнення 

національної та 

світової 

культури.  

2018-

2023 

роки 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

учителі рідної та 

іноземних мов. 

8. Запровадження 

виховної програми 

цільового призначення з 

родинного виховання 

(батьківський лекторій, 

спільна участь батьків і 

дітей у справах класу, 

школи, спортивних 

змаганнях, святах). 

Підвищення 

рівня вихованості 

школярів через 

систему 

родинного 

виховання. 

2018-

2023 

роки 

Класні керівники, 

учителі 

фізкультури 

9. Поширення найбільш 

ефективних та 

прогресивних форм 

відродження 

національних свят та 

обрядів, пропагування 

найкращих духовних 

надбань та 

національних традицій 

українського народу. 

Сформувати у 

молодого 

покоління на 

основі 

національної 

культури, 

розуміння 

приналежності 

до українського 

народу та своєї 

2018-

2023  

роки 

Учні, батьки та 

педагогічний 

колектив школи 
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батьківщини. 

ІV. Створення системи науково-експериментальної роботи 

1. Удосконалення 

методичної роботи, 

використання передового 

педагогічного досвіду, 

інновацій, новітніх 

педагогічних технологій, 

створення умов для 

педагогічної практики і 

курсової перепідготовки 

вчителів школи 

Підвищення 

рівня фахової 

компетентності 

педагогічних 

працівників, 

сприяння 

самовдосконален

ня та самоосвіти 

вчителів. 

2018-

2020 

роки 

Адміністрація 

школи, 

методична рада, 

педагогічний 

колектив. 

2. Розвиток педагогічної 

системи, що забезпечує 

допрофільну та 

профільну 

диференціацію 

навчання у школі 

Реалізація права 

громадян на 

освіту та 

задоволення 

запитів дітей та 

батьків. 

2018-

2020 

роки 

Адміністрація 

школи, 

педагогічний 

колектив. 

3. Співробітництво з 

Інститутом 

інформаційних 

технологій і засобів 

навчання Національної 

академії педагогічних 

наук України 

Впровадження 

методики 

застосування 

мультимедійних 

систем як засобів 

інтерактивного 

навчання; 

запровадження 

автоматизованої 

системи 

інформування 

батьків та 

дистанційних 

форм навчання. 

2018-

2023 

роки 

Адміністрація 

школи, 

методична рада. 

4. Розвиток інформаційно-

освітнього середовища 

школи (оновлення 

технологічної та 

наповнення 

інформаційної 

інфраструктури) 

Активне 

використання в 

освітньому 

процесі 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

2018-

2020 

роки 

Педагогічний 

колектив 

V. Управління школою 

1. Створення банку 

інформації, за 

допомогою якого можна 

Задоволення 

потреб дітей, їх 

батьків щодо 

2018-

2023 

роки 

Адміністрація 

школи 
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аналізувати й 

коригувати освітню 

ситуацію в школі на 

основі нових 

інформаційних 

технологій. 

здобуття якісної 

повної світи. 

2. Запровадження 

внутрішнього  

моніторингу якості 

освітнього процесу в 

школі 

Ефективне 

управління 

розвитком школи  

2018-

2023 

роки 

Директор школи 

3. Оптимальний розподіл 

функціональних 

обов’язків між 

адміністрацією. 

Підвищення 

ефективності 

роботи членів 

адміністрації. 

2018-

2023 

роки 

Директор школи 

4. Удосконалення заходів 

щодо енергозбереження 

та зниження 

ресурсозатратності у 

забезпеченні освітнього 

процесу школи 

Створення 

комфортних 

умов для 

навчання та 

виховання 

2018-

2023 

роки 

Адміністрація 

школи 

5. Створення системи 

внутрішнього 

забезпечення якості 

освіти  

Постійне та 

послідовне 

підвищення 

якості освіти 

2018-

2023 

роки 

Адміністрація 

школи 

 


