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П А С П О Р Т 

                      Програми  розвитку системи освіти   

                              МалолисовецькогоНВК 

на 2011-2014 роки  

                Назва       Програма розвитку системи освіти  Малолисовецького НВК     на 2011-2014 роки 

Тип Програми        Програма розвитку 

Підстава для розробки 

Програми 

Необхідність  удосконалення системи  освіти, вироблення   нової   освітньої   та   наукової   стратегії   із врахуванням 

перспективи якісних змін в Українській державі 

Нормативно-правова 

база Програми 

                  Закони України: 

-„Про освіту"; 

-„Про дошкільну освіту"; 

-„Про загальну середню освіту" (зі змінами) 

-«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної   середньої   та   дошкільної   освіти   щодо організації 

навчально-виховного процесу»; 

-  „Про Національну програму інформатизації" (зі змінами); 

-„Про   Про   сприяння   соціальному  становленню  та розвитку молоді в Україні"; 

-„Про молодіжні та дитячі громадські організації"; 

-„Про охорону дитинства" 

-„Про      захист      інформації      в      інформаційно-телекомунікаційних системах" 

                Укази Президента України: 

- від    30.09.2010    №926/2010    «Про   заходи    щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» 

- від 01.06.2005 № 900/2005 "Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з 

обмеженими фізичними можливостями" 

                 Постанови Кабінету Міністрів України: 

- від  27.08.2010  №  779  «Деякі  питання  організації навчально-виховного    процесу    в    загальноосвітніх навчальних                                              

закладах у зв'язку з переходом на 11 -річний строк навчання» 

- від   27.08.2010   №  776   «Про   внесення   зміни  до Державного  стандарту  базової   і   повної  загальної середньої                                                   

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від січня 2004 р. № 24»; 

- від 27.08.2010 № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ» 

- від 28.03.2002 №379 "Про затвердження Державної програми "Вчитель";  

- від 27.08. 2010 №769 «Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад»; 

- від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; 

- від   08.11.07   №1304   „Про   затвердження   Порядку функціонування   державної   інформаційно-виробничої 

системи в галузі освіти"; 



 
 

- від   29.03.09   №373   „Про   затвердження   Правил забезпечення  захисту  інформації  в  інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах" 

            Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

- Від 27.08.2010    №1722-р «Про схвалення Концепції Державної    цільової    програми    впровадження    у навчально-

виховний        процес        загальноосвітніх навчальних    закладів     інформаційно-комунікаційних технологій "Сто 

відсотків" на період до 2015 року» 

- від 27.08.2010  №1718-р  «Деякі  питання  військово-патріотичного     виховання     учнів    загальноосвітніх 

навчальних закладів»; 

- від 27.08.2010 № 1721 -р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на 

період до 2017 року» 

- від 27.08.2010 № 1720-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості  

шкільної природничо-математичної освіти  на період до 2015 року» 

           Накази Міністерства освіти і науки України: 

- від    13.09. 2010 №868 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №785»; 

- від 01.10.2010 №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти» 

Програма розвитку системи освіти Київської області на 2011-2014 роки (нова редакція) 

Програма розвитку системи освіти Сквирського району на 2011-2014 роки (нова редакція) 

 

Замовник Програми  Малолисовецький НВК 

Розробники 

Програми 

 Малолисовецький НВК 

Керівники 

Авторського 

колективу 

 Сидоренко С.С.. – директор навчального закладу  

Учасники програми відділ  освіти Сквирської районної державної адміністрації,   

Малолисовецький НВК 

Виконком  Малолисовецької сільської Ради 

Мета Програми  Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти  відповідно до вимог суспільства 

Завдання Програми ■  Розвиток дошкільної та  загальної середньої освіти 

■  Створення         механізмів         державно-громадського регулювання якості регіональної освіти шляхом 

урізноманітнення форм неперервної освіти педагогів,    запровадження      системи      їхнього стимулювання; 

■  Забезпечення  економічних  і  соціальних  гарантій для професійної    самореалізації    педагогічних працівників,   

підвищення   їх   соціального статусу,   професійного   та   загальнокультурного   рівня, фахової майстерності 

■  Розвиток допрофільного  навчання 

■ Запровадження     освітніх     інновацій,     інформаційних педагогічних технологій 

 



 
 

■ Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей. 

■    Підтримка дітей і молоді з особливими потребами 

■ Формування в учнівської молоді здорового способу життя, розвиток дитячого та юнацького спорту і туризму 

■ Приведення    матеріально-технічного    стану   навчального закладу  до потреб модернізації галузі 

 

Терміни реалізації 

Програми 

2011-2014 рр. 

Етапи реалізації 

Програми 

■ Організаційно-проектувальний етап - грудень 2010 року -лютий 2011 року: 

розробка Програми  розвитку освіти Малолисовецького НВК;     

визначення   основних   стратегій,    заходів   і механізмів розвитку (інноваційних проектів);  

виявлення ресурсів (людських,  матеріально-технічних, фінансових) реалізації Програми. 

■ Аналітико-практичний  етап  -  березень  2011   року  -вересень 2014 року: 

практична реалізація  інноваційних проектів  Програми;  

організація      моніторингового      спостереження     за результатами виконання заходів Програми. 

■ Заключний етап - листопад - грудень 2014 року: 

аналіз результатів виконання Програми розвитку освітньої системи НВК  на 2011-2014 роки; 

поширення позитивного досвіду;  

визначення перспектив подальшої роботи. 

Ресурсне 

забезпечення 

Програми 

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів ,  підвищення ефективності 

використання бюджетних та позабюджетних коштів. 

Структура Програми ■ Вступ 

■ Програма  розвитку системи освіти  Малолисовецького НВК  на 2011-2014 роки 

■ Розділи Програми: 

 Розділ І. Дошкільна освіта 

■ Проект „Дошкілля" 

Розділ ІІ. Загальна середня освіта 

■ Проект „Шестирічна дитина в школі" 

■ Проект „Обдарована дитина" 

■ Проект „Шкільна бібліотека" 

Розділ ІV. Післядипломна освіта 

■ Проект „Професійний  розвиток педагогічних  кадрів" 

Розділ V. Педагогічніпрацівники 

■ Проект „Кадри" 

Розділ VI. Управління освітою 



 
 

■ Проект „Самоврядування дітей, учнівської молоді, педагогів та 

батьківської громадськості" 

Розділ VІІ. Матеріально-технічне забезпечення 

■  Проект „Оновлена школа" 

Орієнтовні     обсяги 

фінансування 

 ___________ грн.____  коп. 

Очікувані результати 

Програми 

Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти  відповідно до вимог суспільства, запитів 

особистості та потреб держави 

Контроль,    корекція та         

оцінювання Програми 

Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості в незалежному оцінюванні 

якості освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            



 
 

                                             Вступ 
 

 Програма розвитку системи освіти Кам'яногребельського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок» на 2011-2014 роки 
(далі - Програма) зумовлена процесами модернізації національної системи освіти в Україні, підвищенням ролі 
регіонального компонента в її розвитку. 

Необхідність змін в роботі навчального закладу зумовлена змінами в суспільстві. Через фінансово-економічну 
нестабільність, нерівномірність бюджетних витрат, соціальну розмежованість у суспільстві недостатньо забезпечені 
потреби населення в освіті нової якості. 

Загальна спрямованість модернізації освіти школи полягає у приведенні її у відповідність до потреб сучасного життя, 
цілеспрямованої орієнтації на задоволення запитів жителів сіл  Миньківці та Малі Лисовці в якісній та доступній освіті. 

 Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб'єктів навчально-виховного процесу, варіативності і 
відкритості школи, модернізацію змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, прийняття 
управлінських рішень. 

Програма являє собою комплекс науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням 
шляхів їх реалізації. У ній максимально враховано суспільні потреби населення мікрорайону школи  щодо рівня освіти,  
розвиток інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій. 

 
 Станом на 01.09.2011 у Малолисовецькому НВК  функціонує: 
• 7 класів, у яких навчається 44 учні; 
• дошкільна група, в якій виховується 20 вихованців віком від 3 років. 

 
    Проводиться робота щодо створення умов для здобуття повноцінної освіти різними категоріями дітей - обдарованими, 

які опинилися в складних життєвих обставинах, з малозабезпечених сімей. 
Системні зміни в сучасній освіті зумовили нові тенденції розвитку системи освіти навчального закладу. Пріоритетними 

напрямами її функціонування є: 

• організація роботи з обдарованими дітьми; 

• збереження та покращення матеріально-технічної бази навчального закладу; 

• комп'ютеризація та  інформатизація  загальноосвітнього закладу. 
 

Реалізація зазначених напрямів освітньої діяльності сприятиме досягненню стратегічної мети розвитку освіти  
Малолисовецького  НВК на найближчі роки. 

 
 



 
 

Концепція розвитку системи освіти  Малолисовецького НВК  на 2011-2014 роки 

                                           1.   Загальні положення 

Освіта  є складовою загальнодержавної освітньої системи. Вона охоплює дошкільну та  загальноосвітню ланки навчального закладу. 

Керівництво функціонуванням і розвитком освіти  у навчальному закладі здійснює адміністрація , а саме директор навчального закладу. 

Модернізація системи освіти  спрямована на підвищення якості надання освітніх послуг. Це вимагає концентрації зусиль державних, 

громадських, творчих інститутів освітньої політики для підвищення якості освіти, зміцнення її матеріально-технічної бази, забезпечення 

ефективної підготовки педагогів. 

Нормативно-правовою основою Концепції розвитку освітньої системи  Малолисовецького  НВК на 2011 -2014 роки є:  

• Конституція України, 

             Закони України: 

- „Про освіту"; 

- „Про дошкільну освіту"; 

- „Про загальну середню освіту" (зі змінами) 

- «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»; 

- „Про Національну програму інформатизації" (зі змінами); 

- „Про   сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";  

-„ Про молодіжні та дитячі громадські організації"; 

- „Про охорону дитинства" ; 

- „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" 

             Укази Президента України: 

- від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» 

- від 01.06.2005 № 900/2005 "Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 

можливостями" 

         Постанови Кабінету Міністрів України: 

- від 27.08.2010 № 779 «Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв'язку з 

переходом на 11-річний строк навчання» 

- від 27.08.2010 № 776 «Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від січня 2004 р. № 24»; 

- від 27.08.2010 № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ» 

- від 28.03.2002 №379 "Про затвердження Державної програми "Вчитель"; 

- від 04.06.2003 №863 "Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями 

до об'єктів житлового та громадського призначення"; 

-  від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; 

- від 29.03.09 №373 „Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних системах" 

-  



 
 

                  Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

- Від 27.08.2010 №1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року» 

- від 27.08.2010 №1718-р «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів»; 

- від 27.08.2010 № 1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» 

- від 27.08.2010 № 1720-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-

математичної освіти на період до 2015 року» 

                   Наказ Міністерства освіти і науки України: 

- від 13.09. 2010 №868 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 785» 

Програма розвитку ситеми освіти Київської області на 2011-2014 роки (нова редакція). 

Програма розвитку ситеми освіти Сквирського району на 2011-2014 роки (нова редакція). 

 

            Провідними принципами розвитку освітньої системи навчального закладу є: 

■  гуманістичний характер освіти; 

■ виховання вільної особистості з почуттям національної самосвідомості і самоповаги, активної у виборі власної життєвої позиції, здатної 

зберегти і примножити духовні скарби України; 

■ соціальна стабільність щодо забезпечення права кожного громадянина України віком до 18 років на отримання якісної обов'язкової 

середньої освіти відповідно до власних потенційних здібностей та інтересів; 

■  соціальна доступність освіти та її неперервність упродовж усього життя людини; 

■ виховання навичок здорового способу життя; 

■ відкритість системи освіти для педагогічних новацій. 

            Концепція розвитку освіти визначає пріоритетні напрями розвитку  освітньої галузі: 

■ духовна зорієнтованість та демократизація освіти, діалогічна цілісність „ учитель - учень", розвиток суспільства на основі нових знань; 

■ підтримка формування сучасного кадрового потенціалу у сфері освіти та вироблення механізмів щодо поліпшення його соціального 

забезпечення, поліпшення культурологічної, мовної (з української та іноземних мов), психолого-педагогічної, інформаційної, методичної, 

практичної підготовки педагогічних кадрів; 

■  підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогів,  створення інформаційно-навчального середовища; 

■ оновлення змісту освіти, впровадження сучасних засобів діагностики та оцінювання якості знань, створення базових та спеціалізованих 

комп'ютерних програм, електронних підручників, аудіо- та відеозасобів навчання, модернізація інформаційного простору на основі 

використання комп'ютерних телекомунікацій; 

■ охорона дитинства, захист прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей з особливостями психофізичного розвитку, створення умов для їх 

особистісного, фізичного, інтелектуального, соціального розвитку та самореалізації; 

■ виховання свідомого ставлення дітей до власного здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування 

гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров'я 

учнів; 



 
 

■ залучення особистості до засвоєння вироблених людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природного 

потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямованих на утвердження суспільно значущих норм і правил поведінки особистості; 

■ відтворення соціально-психологічної рівноваги, забезпечення балансу між потребами територіальної громади щодо якісного рівня 

обов'язкової освіти, духовного потенціалу нації, сучасних технологічних досягнень. 

 

                                      2. Мета і завдання розвитку освіти  Малолисовецького НВК 

Мета розвитку освіти навчального закладу  - формування доступної та якісної системи освіти, що відповідає вимогам суспільства, яке 

динамічно розвивається, запитам особистості, потребам держави, області та району. 

 Досягнення мети передбачає вирішення першочергових завдань: 

■  створення належних умов для функціонування навчального закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтується 

на єднанні сімейного та суспільного виховання; 

■  запровадження   новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, систему тестового оцінювання знань; 

■ сприяння гуманізації відносин в освітньому закладі та сім'ї, 

■ забезпечення наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків; 

■ забезпечення суттєвого зростання якості освіти всіх рівнів, створення комплексу умов рівного доступу до неї; 

■ модернізація матеріально-технічної бази закладу освіти. 
 

3. Умови реалізації Концепції 

Умовами реалізації пріоритетних напрямів Концепції є запровадження нових педагогічних та управлінських технологій: 

■  впровадження системи постійного відстеження динаміки змін в освіті (моніторинг якості освіти); 

■ організація служби освітнього маркетингу для вивчення соціального попиту на освітні послуги; 

■ реальне забезпечення відкритості та доступності освітньої галузі перед громадськістю. 
 

4.    Очікувані результати реалізації заходів Програми, методи оцінювання їхньої ефективності 

Основними результатами розвитку системи освіти  будуть системні позитивні зміни її якості, зокрема: 

 об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування, фахівців у сфері освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, культури та 

спорту, центрів по роботі з сім'ями та молоддю, працівників органів внутрішніх справ, недержавних громадських, релігійних організацій 

щодо виховання дитини у дусі відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих; 

 впровадження  допрофільного навчання; 

 створення єдиної системи виявлення, відбору та підтримки обдарованої молоді; здійснення   умов   для   якісного   психолого-медико-

педагогічного   супроводу, адаптації,   реабілітації   та   інтеграції   в   суспільство   осіб   з   обмеженими можливостями; 

 створення єдиного освітнього простору на основі наступності та інтеграції змісту загальної середньої і позашкільної освіти; 

 оновлення змісту підготовки педагогічних працівників, системи неперервної педагогічної освіти протягом усього життя з урахуванням 

вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства; 



 
 

 поліпшення соціально-економічного становища вчителів, морального і матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності; 

 залучення громадськості, батьків, учнів до формування регіональної освітньої політики; 

 підвищення рівня та якості освіти в  Малолисовецькому НВК. 

 

5. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення 
 

Концепція розвитку системи освіти  Малолисовецького НВК реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених районним та 

місцевим ( сільським) бюджетами на відповідні роки, а також передбачає залучення позабюджетних коштів спонсорів, голів фермерських 

господарств, громадських фондів, інших юридичних і фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Розділ І. Дошкільна освіта 

Проект „Дошкілля" 
 

Мета проекту: забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, 

психічних і фізичних особливостей, культурних потреб; формування у неї моральних норм; набуття життєвого соціальногодосвіду. 

Завдання проекту: 

- сприяти розвитку та вдосконаленню  дошкільної освіти  відповідно до освітніх потреб населення та демографічного прогнозування; 

- створити умови для всебічного розвитку дітей дошкільного віку, враховуючи їх вікові та психофізичні особливості; 

- забезпечити реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти; 

- модернізувати освітньо-виховну  діяльність в дошкільній групі. 

Пріоритети проекту: створення належних умов для функціонування системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і 

навчання дитини, ґрунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання. 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

(роки) 

                 Виконавець       Очікуване фінансування  

                     (у тис. грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний 

бюджет 

Місцевий бюджет 

1. Проводити ремонт приміщення  для дошкільної 

групи  

2011-2014  Відділ освіти райдержадміністрації 

Виконком сільської Ради 

Навчальний заклад  

 Місцевий бюджет 

2. Здійснювати облік дітей дошкільного віку, 

поновлювати банк даних 

2011-2014 Навчальний заклад   

3. Забезпечувати стовідсоткове охоплення дітей 

старшого дошкільного віку суспільною дошкільною 

освітою 

2011-2014 Навчальний заклад 

Виконком сільської Ради 

  

4. Забезпечувати дошкільну групу  навчального 

закладу комп'ютерною технікою 

2011-2014 Виконком сільської Ради 

Відділ освіти райдержадміністрації 

 Місцевий бюджет 

5. Здійснювати ефективний моніторинг стану здоров'я 

дітей в дошкільній групі навчального закладу  

2011-2014 Навчальний заклад  

 Сквирська районна центральна 

лікарня 

  

6. Забезпечувати дотримання натуральних норм 
харчування в дошкільній групі НВК 

2011-2014 Навчальний заклад  

  

 Місцевий бюджет 



 
 

7. Забезпечити дошкільну групу спортивним 
обладнанням 

2011-2013 Відділ освіти райдержадміністрації 

Виконком сільської Ради 

 Місцевий бюджет  

8. Здійснювати літнє оздоровлення дітей в дошкільній 
групі  НВК 

2011-2014 Навчальний заклад 
Виконком сільської Ради 

 Місцевий бюджет 

9. Здійснювати повне програмно-методичне 
забезпечення дошкільної групи відповідно до 
Базового компонента дошкільної освіти  

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації   

10. 

 

Здійснювати оснащення освітньо-виховного 

"Типового   переліку   обов'язкового   облад- 

нання,   навчально-наочних   посібників   та 

2011-2014 Навчальний заклад 

Виконком сільської Ради 

 Місцевий бюджет  

 

 іграшок у дошкільних навчальних закладах",   

 затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 11.09.2002 № 509 

  

      

      

      

      

12 Забезпечити дошкільну групу навчального закладу 

меблями 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації   Місцевий бюджет 

 

               Очікувані результати: 

- піднесення якісних показників здоров'я дітей дошкільного віку; 

- оптимізація роботи дошкільної групи навчального  закладу відповідно до потреб населення; 

- забезпечення дошкільної групи сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами; 

- підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень науки; 

- охоплення дітей дошкільного віку різними формами дошкільної освіти, забезпечення її якості та доступності 

- підготовка педагогічних кадрів для дошкільної освіти відповідно до сучасних потреб. 

 

 

 

 



 
 

Розділ ІІ. Загальна середня освіта 
 

Проект „Шестирічна дитина в школі" 
 
                Мета проекту: 
 створення сприятливого середовища для адаптації шестирічної дитини до систематичного шкільного навчання.  
                Завдання проекту: 
- створити сучасну матеріально-технічну базу для організації якісного навчання шестирічної дитини в школі; 
- створити безпечні умови навчання, оптимальний режим роботи відповідно до вимог Державних санітарних правил і 

норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу; 
- створити умови для формування у шестирічної дитини мотивації до навчання; 
- забезпечити наступність між дошкільною та початковою освітою; 
- розвивати особистість шляхом залучення до творчої діяльності; 
- формувати у першокласників загальнонавчальні уміння і навички (організаційні, загальномовленнєві, 

загальнопізнавальні та контрольно-оцінні). 
           Пріоритети проекту: 
  створення комфортних умов для здійснення особистісно орієнтованого навчання та виховання, забезпечення 

індивідуального підходу до кожної дитини, запровадження сучасних форм і методів навчання, інтерактивних 
педагогічних та здоров'язберігаючих технологій навчально-виховного процесу 

 

 

№ Зміст заходу Термін Виконавець Очікуване 

з/п  виконання 

(роки) 

 фінансування (у тис. грн.) 

    Обласний Місцевий 

    бюджет бюджет 

1 Забезпечувати наступність між дошкільною та 

початковою освітою 

2011-2014 Навчальний заклад    

3 Забезпечувати   клас у якому навчатимуться 

першокласники   необхідними   дидактичними   та 

2011-2014 Навчальний заклад   

 ігровими матеріалами  Виконком сільської Ради  Місцевий 

бюджет 

      



 
 

4 Придбати     спортивний     інвентар     для 2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації   

 організації фізичного виховання молодших  Навчальний заклад   

 школярів     загальноосвітнього    навчального     

 закладу     

5 Провести інвентаризацію шкільних меблів та До 2013 Навчальний заклад   

 вирішити питання забезпечення ними учнів     

 початкової школи відповідно до санітарно-     

 гігієнічних вимог     

6 Забезпечувати      організацію      гарячого 

харчування першокласників 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації   

 

Очікувані результати: 
o збереження й зміцнення здоров'я, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення 

рівня фізичної підготовленості шестирічної дитини;  
o забезпечення початкової школи сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами; 
o підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень педагогічної науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Проект „Обдарована дитина" 

           Мета проекту: 

створення єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді. 

           Завдання проекту:  

об'єднати зусилля навчальних закладів, наукових, культурних закладів і установ, сім'ї, різних соціальних інституцій і 

громадських організацій району і області у створенні оптимальних умов для простору для розвитку і підтримки 

обдарованої учнівської молоді.  

 
№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

(роки) 

Виконавець Очікуване фінансування (у 

тис. грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний 

бюджет 

Місцевий  

бюджет 

1 Сприяти виявленню обдарованої молоді засобами 

створення ефективної системи допрофільної 

підготовки учнів 8-9 класів 

2011-2014 Навчальний заклад   

2 Систематично поповнювати шкільний 

інформаційно-ресурсний банк даних "Обдарована 

дитина" 

2011-2014 Навчальний заклад   

3. Проводити шкільні етапи Всеукраїсньких олімпіад, 

інтелектуальних конкурсів, турнірів для 

обдарованих дітей 

2011-2014 Навчальний заклад   

4. Продовжити практику проведення науково-

практичних конференцій, семінарів, тренінгів з 

питань роботи з обдарованою молоддю 

2011-2014 Навчальний заклад   

5. Узагальнювати передовий педагогічний досвід 

вчителів, що працюють з обдарованими дітьми 

2011-2014 Навчальний заклад   

6. Здійснювати моніторинг результативності роботи з 

обдарованою молоддю 

2011-2014 Навчальний заклад   

 

 



 
 

                Очікувані результати: 
- створення системи пошуку, розвитку та підтримки обдарованої молоді; 
- консолідація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчального закладу у роботі 

з обдарованою молоддю; 
- підвищення рівня професійної компетентності педагогів та підготовки їх до роботи з обдарованими дітьми; 
- підвищення якості науково-методичних, інформаційно-організаційних послуг вчителям, що працюють з обдарованими 

дітьми; 

- підвищення рівня науково-методичного та інформаційного забезпечення педагогічних працівників, які проводять роботу 
з обдарованою молоддю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                              Проект „Шкільна бібліотека" 
               Мета проекту: 
 якісне оновлення бібліотечного фонду  Малолисовецького НВК ;    
                Завдання проекту: 
- поповнити фонд літератури з питань педагогіки і психології; наукової, навчальної, методичної, довідкової та науково-

популярної літератури у друкованому та електронному варіантах; 
- здійснити бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу на основі повного якісного 

обслуговування; 
- удосконалити матеріально - технічну базу шкільної бібліотеки; 
- підвищити інформаційну культуру учасників навчально-виховного процесу; 
              Пріоритети проекту: 

 інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу. 

 
№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

(роки) 

Виконавець        Очікуване фінансування  

                     (у тис. грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний 

бюджет 

Місцевий  

бюджет 

1 Забезпечити постійне підвищення кваліфікації 

шкільного бібліотекаря 

2011-2014 Навчальний заклад   

2 Поповнювати фонд бібліотеки педагогічними 

виданнями, навчально-методичною, науково-

методичною та художньою літературою 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації    

3 Забезпечити бібліотеку навчального закладу  

комп’ютерною технікою 

     2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації   

4 Забезпечувати шкільні бібліотеки меблями і 

обладнанням 

2011-2014 Відділ освіти райдержадміністрації 

Навчальний заклад 
  

 

        Очікувані результати  

- створення в загальноосвітньому навчальному закладі бібліотечно-інформаційного медіа центру; 
- забезпечення інформаційного супроводу навчально-виховного процесу. 



 
 

Розділ ІV. Післядипломна освіта 
 

Проект "Професійний розвиток педагогічних працівників" 
 
Мета проекту: створення оптимальних умов для якісного професійного розвитку педагогічних працівників  
Малолисовецького НВК в міжатестаційний період. 
Завдання проекту: 

- забезпечити постійний організаційно-управлінський і науково-методичний супровід і прогнозування професійного 
розвитку педагогічних працівників навчального закладу; 

- підготовка педагогічних працівників до використання сучасних педагогічних, інформаційних і телекомунікаційних 
технологій у педагогічній практиці; 

- створювати умови для постійного професійного розвитку персоналу закладу. 
Пріоритети проекту: цінність інноваційного розвитку, що розкривається у  аспектах: розвиток системи післядипломної 
педагогічної освіти (змісту, засобів, технологій); розвиток суб'єктів системи післядипломної педагогічної освіти 
навчального закладу.  
 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

(роки) 

Викона

вець 

     Очікуване фінансування  

                 (у тис. грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний 

бюджет 

Місцевий  

бюджет 

1 Впроваджувати сучасні технології та методики підвищення 

кваліфікації педагогів протягом міжатестаційного періоду 

2011-2014 Навчальний заклад   

2 Поновлювати електронний банк даних матеріалів 

перспективного педагогічного досвіду вчителів навчального 

закладу  

2011-2014 Навчальний заклад   

3 Сприяти розвитку системи організаційно-консультативної, 

адресної методичної допомоги педагогічним працівникам 

навчального закладу, в тому числі молодим педагогам 

2011-2014 Навчальний заклад    

4 Здійснювати організаційно-управлінський і науково-методичний 

супровід  експериментальної роботи та інноваційної діяльності 

навчального закладу 

2011-2014 Навчальний заклад   



 
 

5 Презентація результатів експериментальної роботи та 

інноваційної діяльності на районному методичному фестивалі 

2011-2014 Навчальний заклад   

 

 

Очікувані результати: 
- оновлення змісту підготовки педагогічних працівників, системи неперервної педагогічної освіти протягом усього життя 

з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства; 
- створення діяльнісно-орієнтованої системи професійної підготовки вчителів; 
-    забезпечення професійного розвитку педагогічних, працівників; 
- здійснення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу; 
- готовність педагогів до неперервного підвищення кваліфікації: вмотивованість до професійного розвитку та 

самореалізації; володіння знаннями сучасної філософії освіти, педагогіки, психології, дидактики, теорії управління; 
володіння інноваційними технологіями та їх впровадження у практику роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Розділ V.  Педагогічні працівники 

Проект „Кадри" 

Мета проекту: забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та 
утвердження їх високого соціального статусу в суспільстві. 

Завдання проекту: 
- сприяти оптимізації кадрового забезпечення навчального закладу; 
- забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної роботи; 
- створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників навчально-

виховного процесу; 
- сприяти формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічних працівників. 

Пріоритети проекту: оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом 
інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу. 
 
№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

(роки) 

Виконавець Очікуване фінансування  

              (у тис. грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний 

бюджет 

Місцевий  

бюджет 

1 Забезпечити проведення атестації робочих місць,     

встановивши     через     колективні договори, 

передбачені законодавством, пільги та   компенсації   

працюючим   у   шкідливих умовах 

2011-2014 Навчальний заклад 

Відділ освіти райдержадміністрації  

  

2 Визначати зміст і форми роботи навчального 

закладу з питань професійно-педагогічної адаптації 

молодих фахівців, їх професійного становлення і 

зростання 

2011-2014 Навчальний заклад   

3 Визначити на період до 2014 року потребу в 

педагогічних працівниках для загальноосвітнього  

навчального закладу 

2011-2014 Навчальний заклад    

 

 

 

 



 
 

Очікувані результати: 
- створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців; 
- стабілізацію   кадрового   складу    Мавлолисовецького НВК; 
- підвищення професійного рівня педагогічних працівників; 
- підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження високого соціального статусу вчителя; 
- поліпшення соціально-економічного становища вчителів, морального і матеріального стимулювання їхньої 

професійної діяльності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Розділ VI. Управління освітою 

Проект „Самоврядування  учнів, педагогів та батьківської громадськості" 

 

  Мета проекту: створення дієвої моделі державно-громадського управління розвитку освіти на рівні навчального закладу 
 
 Завдання проекту: 

- сприяти участі громадськості у формуванні регіональної освітньої політики; 
- удосконалювати систему виховної роботи, впроваджувати нові технології організації виховного процесу; 
- сприяти підвищенню авторитету і ролі сім'ї у вихованні і соціалізації дітей та підлітків; 
- залучати освітні, культурно-просвітницькі заклади, інші установи, організації та широке коло громадськості до 

організації і підтримки різних форм дитячого дозвілля та зайнятості в позаурочний і позашкільний час; 
- формувати сучасну педагогічну культуру батьків на основі національних традицій і досягнень світової педагогіки. 
-  

Пріоритети проекту: сприяння піднесенню на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу  Малолисовецького 
НВК з батьками учнів. 
 
№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

(роки) 

         Виконавець     Очікуване фінансування  

           (у тис. грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний 

бюджет 

Місцевий  

бюджет 

1 Забезпечити виконання тристоронньої угоди про співпрацю між 

батьківською громадськістю, педагогічним колективом та 

органами учнівського самоврядування 

2011-2014 Навчальний заклад   

2 Здійснювати громадську експертизу соціально-педагогічних 

ініціатив і проектів, спрямованих на вдосконалення і розвиток 

галузі освіти 

2011-2014 Навчальний заклад   

3 Сприяти розвитку органам учнівського  самоврядування дітей  2011-2014 Навчальний заклад   

4 Сприяти створенню при навчальному закладі батьківського 

комітету   для популяризації знань з родинної педагогіки, досвіду 

взаємозв'язку сім'ї і школи, виховання громадянського 

становлення особистості, формування здорового способу життя 

2011-2014 Навчальний заклад   



 
 

тощо 

5 Забезпечити підготовку педагогічних працівників до 

впровадження сучасних виховних технологій, нових методів і 

форм роботи у діяльність з органами учнівського самоврядування 

загальноосвітнього навчального закладу 

2011-2014 Навчальний заклад 

Відділ освіти 

райдержадміністрації  

  

6 Забезпечити ефективну роботу в  МалолисовецькомуНВК ради 

школи  

2011-2014 Навчальний заклад 

   

  

 
Очікувані результати: 
- залучення громадськості, батьків, учнів до формування регіональної освітньої політики; 
- піднесення на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу навчального закладу  з батьками учнів; 
- активізація роботи органів учнівського самоврядування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Розділ VІ. Матеріально-технічне забезпечення 

 

Проект „Оновлена школа" 

Мета проекту: забезпечення в навчальному закладі належних умов для навчання і виховання відповідно до сучасних 
санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог. 
  
Завдання проекту: 

- забезпечити належний стан шкільного даху, його  безпечну експлуатацію та збереження; 
- поновити матеріальну – технічну базу  сучасними меблями відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, 

створити сприятливі та комфортні умови для організації навчально-виховного процесу, забезпечення в першу чергу 
необхідними шкільними меблями учнів 6 - річного віку; 

- забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних вимог безпечні умови для навчання та 
життєдіяльності в закладі освіти. 
 

Пріоритети проекту: здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу. 
 
№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

(роки) 

Виконавець Очікуване фінансування  

              (у тис. грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний 

бюджет 

Місцевий  

бюджет 

1 Провести    ремонт   спортивного     майданчика, огорожі, 

асфальтного покриття   загальноосвітнього навчального 

закладу 

2011-2014 Навчальний заклад 

Виконком сільської Ради 

   

2 Обладнати ігровий майданчик 2011-2014 Навчальний заклад 

Виконком сільської Ради 

   

3 Провести    заміну   та   оновлення шкільних меблів 2011-2014 Навчальний заклад 

Відділ освіти 

райдержадміністрації  

  

4   Обладнати внутрішній туалет 2011-2014 Відділ освіти 

райдержадміністрації 

Виконком сільської Ради 

  



 
 

5 Придбати спортивний інвентар для організації фізичного 

виховання школярів та вихованців дошкільної групи  

2012-2014 В  Виконком сільської Ради  

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

 

  

6 Провести розчистку та вирубку аварійних дерев на території 

закладу освіти, за погодженням з відповідними службами 

2012-2014 Виконком сільської Ради    

7 Провести  поточний ремонт   системи опалення навчального 

закладу  

2012-2014 Відділ освіти 

райдержадміністрації 
  

8 Провести  поточний ремонт   водопровідної системи, замінити 

умивальники 

2012-2014 ВВиконком сільської Ради  

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

 

  

9 Відремонтувати гардероби 2012-2014 ВВиконком сільської Ради  

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

 

  

 

       Очікувані результати: 
- забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог безпечних та комфортних 

умов навчання та життєдіяльності в навчальному закладі; 
- оновлення матеріально-технічної бази навчально – виховного комплексу. 

 
 


