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Мета стратегії розвитку школи – визначити 
перспективи розвитку школи як закладу, що 
надає якісну сучасну освіту дітям з особливими 
освітніми потребами шляхом вільного творчого 
навчання відповідно до потреб, зумовлених 
розвитком української держави. 
 



 
 

Основними стратегічними завданнями розвитку закладу  
на 2021 є: 

 
1. Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на 
здобуття початкової та базової середньої освіти з урахуванням 
особливостей їх психофізичного розвитку. 

2. Формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів 
освіти компетентностей, запровадження педагогіки партнерства, 
надання консультацій батькам або іншим законним представникам 
учня (вихованця) з метою забезпечення їх активної участі в освітньому 
процесі. 

3. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до 
особистості учасників освітнього процесу. 

4. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного 
законодавства (очна, дистанційна, сімейна, педагогічний патронаж). 

5. Розвиток в здобувачів освіти пізнавальних процесів і здібностей, 
потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання 
самостійного здобуття знань. 

6. Врахування особливостей, зумовлених стійкими фізичними, 
психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями 
здобувачів освіти і вибір оптимальної системи методів і прийомів 
навчання і виховання кожної дитини. 

7. Розвиток природних здібностей, обдарувань, творчого та критичного 
мислення учнів (вихованців) здійснення їх допрофесійної підготовки та 
соціалізації. 

8. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я 
учасників освітнього процесу. 

9. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу 
роботи закладу на власному вебсайті. 

10. Підвищення професійного рівня кадрового потенціалу згідно 
Положення проатестацію та сертифікацію педагогічних працівників. 

 

 



1. Вступ 
 

Підготовка Стратегії розвитку Чудельської спеціальної школи №1 І-ІІ 
ступенів Рівненської обласної ради на 2020 рік зумовлена якісним 
оновленням змісту освіти згідно нового Закону України, який полягає в 
необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами 
та нового Положення про спеціальну школу, що визначає основні 
засади діяльності спеціальних шкіл, шкіл усіх видів незалежно від 
форми власності. 

Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування сучасних 
освітніх компетенцій та формування високого рівня інформаційної 
культури кожного члена суспільства, якісну підготовку підростаючого 
покоління до життя в основі якого закладена повна академічна 
свобода. 

Стратегія розвитку закладу визначає основні шляхи. Вона скеровує 
педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення 
освітніх потреб здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. 

Стратегія розвитку закладу є комплексом методичних, матеріально-
технічних та управлінських проектів із зазначенням шляхів реалізації. У 
ній максимально враховані потреби учасників освітнього процесу. 

Проекти, з яких складається Стратегія розвитку закладу, 
допоможуть вирішити такі завдання: 

- організація методичної роботи в закладі відповідно вимогам нового 
Закону України про освіту; 

- створення умов для проведення освітнього процесу, які забезпечують 
збереження фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти; 

- професійний розвиток педагогічних кадрів; 

- забезпеченнята покращення матеріальної бази; 

- забезпечення прозорості та інформаційної відкритості роботи 
закладу. 

 
 
 
 
 
 



2. Загальні положення 
 

Новий Закон України «Про освіту» та новий Державний стандарт 
початкової та базової середньої освіти орієнтує педагогів на 
персональну відповідальність за якість надання освітніх послуг всім 
здобувачам освіти, в тому числі дітям з особливими освітніми 
потребами. 

Основна мета діяльності спеціальної школи як закладу освіти – це 
безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу 
для дітей з особливими освітніми потребами з одночасним 
урахуванням потреб суспільства, а також потреб здобувача освіти, 
зумовлених стійкими фізичними, психічними або сенсорними 
порушеннями. 

Освітній процес закладу спрямований на формування у випускника 
школи якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення: 

- орієнтації в сучасному ХХІ столітті; 

- здатності до самоосвіти, саморозвитку; 

- володіння комп’ютером; 

- володіння іноземною мовою; 

- високим рівнем культури; 

- готовності до вибору професії відповідно до своїх можливостей та 
ринку праці; 

- формованню трудової та моральної життєвої мотивації, активної 
громадянської і професійної позиції. 

Одним із пріоритетних завдань спецшколи №1 як закладу освіти 
є розвиток саме комунікативних компетентностей здобувачів освіти, в 
тому числі: 

· толерантність; 

· висока комунікативність; 

· емпативність. 

 



Провідна ідея закладу – створення умов для якісного надання 
освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами зумовленими 
стійкими фізичними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями 
шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти – батьки 
здобувачів освіти – педагоги»; створити сприятливе освітнє 
середовище на основі демократизації, співпраці, спрямоване на 
зміцнення здоров’я дітей, соціальної адаптації, самовизначенні. 

Проблеми, які ставить перед собою колектив: 

1. Фізичний та духовний розвиток здобувачів освіти. 

2. Створення умов для надання якісних освітніх послуг шляхом 
тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти – батьки – педагоги». 

3. Створення сприятливого освітнього середовища, у якому будуть 
забезпечені умови для творчості та самореалізації дітей з ООП. 

Знаходячись на шляху дії програми «Нова українська школа» 
головним девізом своїм вважаємо висловлювання: 

 «Змінюймось! Інакше перестанемо існувати!» 

 Прагнемо знати відповіді на запитання: 

- Який заклад освіти потрібен дитині з ООП в сільській місцевості 
де поряд немає позашкільних центрів розвитку? 

- Як допомогти їй пристосуватись до освітнього життя, почуватися 
спокійно і впевнено? 

- Як зберегти її емоційне благополуччя – таке необхідне для 
повноцінного розвитку і здоров’я? 

Насамперед, потрібно прагнути створити середовище, де 
формується нова українська школа, в якій людина з ООП відчувала 
б себе рівною зі своїми ровесниками, повноцінною як творча 
особистість. В маленькому колективі має бути своя неповторна 
аура, і найголовніше – повага до учасників освітнього процесу. 
Кожен здобувач освіти під час освітнього процесу повинен отримати 
знання, які знадобляться йому в самостійному житті. 

 Здійснення цієї мети можливе лише за умови запровадження 
технологій здоров’язберігаючої педагогіки. 

 



3. Управлінський аспект 
 
Мета:координація дій усіх учасників освітнього процесу, створення 
умов для їх продуктивної творчої діяльності. 

Основні завдання: 

1. Управління якістю освіти на основі нових інноваційних технологій та 
освітнього моніторингу. 

2. Забезпечення відповідної підготовки педагогів, здатних якісно 
надавати освітні послуги здобувачам освіти. 

3. Створення умов для продуктивної творчої діяльності та 
проходження сертифікації педагогів. 

Механізм управлінської діяльності включає: діагностику, 
керування освітньою діяльністю, моніторинг. 

Річне планування здійснюється з використанням перспективного 
планування. 

З метою демократизації контролю в управлінській діяльності 
передбачається залучення до нього працівників всіх ланок закладу, 
робота педагогів в режимі академічної свободи. 

4. Методичний аспект 
 

Мета:створеннякомфортних умовдля професійного зростання та 
розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника 

Основні завдання: 

1. Створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних 
рішень педагогічних проблем. 
2. Формування в педагогів готовності до проходження сертифікації та 
впровадження сучасних інноваційних технологій. 
 

Шляхи реалізації: 

1.Постійний моніторингрівня професійної компетентності. 
2.Створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного 
рівня професіоналізму. 
3. Участь у конкурсах педагогічної майстерності різних рівнів. 



5. Виховний аспект 
 

Мета:сприяння формуванню в учнів знань, умінь і навичок, 
необхідних для майбутнього успішного вибору професії;розвитку 
пізнавальної творчої активності особистості; розвитокприродних 
здібностей, уяви почуттям відповідальності за долю України, її народу;  
ведення здорового способу життя. 

Основні завдання: 

1.Вихованняпізнавальної активності і культури розумової праці, 
вироблення уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у 
своїй практичній діяльності. 

2. Вихованняпочуття любові до Батьківщини і свого народу. 

3.Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної 
активності. 

4. Підготовка випускника до свідомого вибору професії. 

5. Залучення до активної екологічної діяльності. 

6.Затвердження здорового способу життя. 

Шляхи реалізації 

1.Організації і проведення засіданьМетодичних об’єднань класних 
керівників 

2.Проведення профорієнтаційної роботи. 

3.Організація роботи шкільного самоврядування 

4.Проведення класних годин. 

5.Проведення уроків мужності. 

6.Проведення тижнів, декад тощо… 

 

 

 



6. Психолого-педагогічний аспект 
 

Мета:формування особистості та сімейне виховання з 
урахуванням: 

• індивідуальних особливостей; 

• умінь та навичок. 

Основні завдання: 

1. Створення: 

- ситуації творчості для всіх учасників освітнього процесу; 

- умов для соціальної самореалізації учасників освітнього процесу; 

- умов для позитивної адаптації. 

2. Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу 
освітнього процесу. 

3. Практичне забезпечення корекційно-розвивальної роботи: 

• діагностики особистісного розвитку; 

• ціннісних орієнтацій; 

• соціального статусу; 

• виявлення вад і проблем соціального розвитку дитини. 

Шляхи реалізації: 

1 . Психолого-педагогічна діагностика з виявлення у дітей: 

• здібностей; 

• схильностей; 

• потреб; 

• відстеження динаміки, розвитку, адаптації дітей з ООП. 

2. Консультації та навчання батьків, проведення батьківських зборів. 

3. Створення сприятливого психологічного клімату у всіх структурних 
підрозділах освітнього процесу. 



7. Модель випускника: 
 

Моделлю випускника є громадянин держави, який: 

- має активну життєву позицію щодо ідеалів і цінностей України; 

- є особистістю; 

- уміє грамотно сприймати та уміє аналізувати проблеми суспільства; 

- уміє критично мислити; 

- здатний до самоосвіти; 

- відповідальний, уміє використовувати набуті компетенції для 
творчого розв’язання проблеми; 

- уміє опрацювати різноманітну інформацію 

 

8. Фінансово-господарський аспект 
Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на 

основі коштів Державного та місцевого бюджетів, що надходять у 
розмірі, передбаченомунормативами фінансування закладу для 
забезпечення належних умов його життєдіяльності. 

Джерелами позабюджетного фінансування є добровільна 
благодійна допомога благодійників. 

Матеріально-технічне забезпеченняумов реалізації Стратегії 
розвитку закладу здійснюється шляхом: 

 Капітального ремонту фасаду спального корпусу №1 КЗ 
«Чудельська спеціальна школа №1 І-ІІ ступенів» 
Рівненської обласної ради (утеплення зовнішніх стін 
приміщення) 

 Капітальний ремонт шкільної лазні 

 Капітальний ремонт харчоблоку 

В 2021 році планується придбати: 

 Сміттєві баки 

 Холодильник в їдальню 

 Морозильна камера в їдальню 



 Токарно-гвинторізний верстат 

 Електробойлер 

 Мультимедійний проектор 

 Стінка в швейну майстерню 

 

В 2021 планується зробити: 

 Практичні навчання з ПБ 

 Проведення заміру опору ізоляції електричної мережі 

 Обробка дерев’яних конструкцій 

 Технічне обслуговування та централізоване спостереження за 
установами пожежної автоматики 

 Перезарядка вогнегасників 

 Заміна шести вікон, двох дверей у складі 

 Проведення водогону в маніпуляційному кабінеті ізолятора 

 Заміна водопровідних труб в навчальному корпусі №2 

 Заміна водогону від водонапірної башти до артезіанської 
свердловини 

 Встановлення вентилізаційної системи в харчоблоці 

 Проведення чищення та дезинфекція водонапірної башти 

 Проведення лабароторного контролю якості і безпечності питної 
води 

 Відокремлення палати для інфекційних хворих шляхом установки  
стаціонарних  дверей в коридорі медичного ізолятора 

 Придбання жарової шафи в шкільний  харчоблок  

 



 
9. Очікувані результати 
 

Педагоги, як учасники дидактичної підсистеми, сприяють 
опануванню дитиною компетенцій гармонійної особистості, 
забезпечують сприятливіумови для фізичного, інтелектуального, 
психологічного, духовного становлення особистості школярів. 

 

 

Для впровадження в закладі особистісно й компетентнісно 
зорієнтованого навчання в школі створені сприятливі умови: 

• освітній процес здійснюється відповідно до навчального плану; 

• підвищується професійна майстерність педагогів шляхом 
проходження сертифікації та проходження навчання на онлайн – 
платформах з отриманням відповідних сертифікатів; 

• накопичується особистий педагогічний досвід (створення авторських 
програм, методичних розробок тощо); 

• здійснюється комп'ютеризація освітнього процесу; 

• розширилася мережа гуртків ; 

• посилюється оздоровча спрямованість освітнього процесу, 
комплексний підхід до гармонійного формування всіх компонентів 
здоров'я; 

• створюється інформаційне забезпечення для переходу закладу до 
роботи в відкритому інноваційному режимі; 

• упроваджуються інноваційні методи формування життєвої 
компетентності учнів; 

• проводиться діагностика та моніторингові дослідження якості освітніх 
послуг; 

• автономія закладу ( академічна, організаційна, кадрова). 

 Впровадження дистаційних форм навчання 



10. Принципи діяльності 
 

Принцип гуманізаціїполягає в послідовному поєднанні інтересів 
учасників освітнього процесу і виявляється у довірі та 
диференційованому підході до школярів з ООП, заснованому на 
врахуванні й розумінні їхніх індивідуальних особливостей. 

Майстерність педагога - це не тільки глибоке знання предмета, а 
й уміння зрозуміти дитину, повага до її особистості, бажання бачити її 
кращою.  

Завдання педагога - виявляти та реалізовувати виховний 
потенціал навчального матеріалу з метою формування гуманних 
якостей особистості.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 
«Інновації в НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ» 

на 2021 рік 
 

Мета проекту: 

підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на 
реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів 
застосування результатів досліджень. 

Завдання проекту: 

· оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній 
основі новаторських освітніх технологій НУШ; 

· розвиток системи забезпечення якості освітніх та корекційних послуг; 

· підвищення ефективності управління якістю освітнього процесу; 

· підвищення конкурентоздатності школи в соціумі громади; 

· пошук та розробка ефективних методів корекційних послуг, 
управління освітнім процесом та професійним розвитком педагогів; 

· упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської 
діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шляхи реалізації проекту 

№ Зміст заходу Термін 

реалізації 

Виконавці 

1 Теоретична, науково-методична підтримка 

педагогів до інноваційної роботи, створення 

сприятливого психологічного клімату. 

Постійно Адміністрація 

школи 

2 Збезпечити участь освітнього закладу у 

Програмі нової української школи. 

Створення групи з забезпечення якості 

освіти в закладі 

2020нр. Заступники 

директора 

3 Запровадження інновацій в управлінні 

освітнім закладом 

Постійно Адміністрація 

школи 

4 Створення картотеки з проблеми 

«Інноваційні технології освітнього процесу в 

НУШ» 

2020 р. Заступники з НР та 

ВР 

5 Опрацювання науково-методичної 

літератури з даної проблеми. Здійснювати 

інформаційне забезпечення педагогів із 

питань запровадження освітніх та 

корекційних інновацій (ознайомлення 

педагогічних працівників із науковими 

процесами, рекомендаціями, іншими 

матеріалами) 

2020 нр. Заступник з НР та 

ВР Творча група із 

забезпечення 

якості освіти 

6 Вивчення педагогічного досвіду вчителів 

школи, України 

2020н.р. Заступники з НВР. 

Голови ШМО. 

Творча група із 

забезпечення 

якості освіти 

7 Діагностування рівня підготовленості 

педагогічних працівників школи до 

інноваційної діяльності в умовах 

реформування освіти 

2020рік Заступники з НР, 

ВР Психолог 

8 Розробка рекомендацій щодо впровадження 

інновацій у практику роботи школи : - 

рекомендувати педагогам для опрацювання 

сучасні науково-методичні посібники, 

монографії, рекомендації конференції; - 

надавати методичну допомогу педагогам в 

розробці індивідуальної траекторії 

професійного і особистого розвитку. 

2020.р. Заступник з НР, 

ВР Голови 

ШМО.Творча група 

із забезпечення 

якості освіти 

9 Апробація теоретичних положень та 

методичних рекомендацій 

2020.р. Заступник з НР, 

ВР Голови 

ШМО.Творча група 

із забезпечення 

якості освіти 

10 Проведення роботи з колективом закладу 

освіти щодо впровадження особистісно 

2020 н.р Заступник з НР, 

ВР Голови ШМО. 



зорієнтованої технології навчання: - 

психологічна і мотиваційна підготовка; - 

теоретична підготовка. 

Творча група із 

забезпечення 

якості освіти 

11 Аналіз проміжних результатів напрацювань 

у практику роботи членів творчої групи 

2020р. Заступник з НР, 

ВР Голови ШМО. 

Творча група із 

забезпечення 

якості освіти 

12 Поповнення інформаційної бази даних на 

вчителів, які спроможні запроваджувати 

інноваційні технології. 

2020р. Фсянова Н. М., 

Янковський В. В. 

13 Управління процесом впровадження 

інноваційних знахідок у школі 

2020р. Адміністрація 

школи 

14 Здійснювати передплату періодичних та 

фахових видань 

2019-

2024роки 

Адміністрація 

школи Бібліотекар 

15 Оновити та модернізувати методичний 

кабінет, забезпечити його сучасною 

науково-методичною літературою та 

інформаційно-компютерними ресурсами для 

оптимізації умов самоосвітньої діяльності 

педагогічних працівників школи 

До 2020 

року. 

Адміністрація 

школи 

16 Визначити на період до 2020 року потреби в 

педагогічних працівниках 

До 2020 Адміністрація 

школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

«Єдиний інформаційний простір» 

на 2019-2024 роки 

Мета проекту: 

створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, 
програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому 
процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти. 
Єдиний інформаційно-освітній простір здійснює підтримку освітнього процесу і автоматизацію 
управлінської діяльності, забезпечує підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ІКТ 
компетенцій адміністрації, учителів і учнів. 

Основними учасниками і користувачами єдиного інформаційно-освітнього простору мають бути: 
педагоги, учні, адміністрація школи, батьки. 

Етапи реалізації програми проекту 

 
Напрямки діяльності 

Етапи реалізації 

1 етап 
(Організаційний) 

2 етап 
(Реалізаційний) 

3 етап 
(Узагальнюючий) 

Розробка й затвердження схеми 

інформаційного простору закладу. 

 
+ 

  

Розробка регламенту й документації для 

проведення комплексної інвентаризації 

мультимедійного обладнання на 

предмет оптимального використання й 

інвентаризації. 

 
+ 

  

Підключення всіх користувачів 

навчального закладу до мережі 

Інтернет. 

  
+ 

 
+ 

Запуск і налаштування шкільного 

виділеного сервера. 

 +  

Створення умов для навчання 

співробітників школи нових 

комп'ютерних технологій. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Створення внутрішньої бази 

інформаційних ресурсів. 

+ + + 

Систематизація інформаційних 

ресурсів закладу. 

+ + + 

Удосконалення шкільного сайту й робота 

з ним. 

+ + + 

Інформатизація бібліотечної діяльності.  + + 

Впровадження навчальних 

програм з ІКТ – підтримкою. 

+ + + 

Розробка цифрових освітніх ресурсів. + + + 

Впровадження елементів дистанційної   + 



освіти. 

Організація системи інформаційної 

безпеки закладу. 

 + + 

Організація внутрішньої системи 

підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ. 

 + + 

 

Етапи реалізації проекту 

 

№ 

п/п 

Захід Термін Відповідальний 

2019-2020 рік 

Організаційний етап 

1 Моніторинг вивчення реального рівня володіння 

ІКТ учителями. 

Вересень, 

Жовтень 

Заступники директора. 

2 Розробка регламенту й документації для 

проведення комплексної інвентаризації 

мультимедійного обладнання на предмет 

оптимального використання. 

Вересень,   

Жовтень 

Директор, заступники 

директора з НВР, ВР, 

завгосп. 

 

3 Створення умов для навчання співробітників 

школи нових комп'ютерних технологій. 

Протягом 

року 

Директор, заступники, 

вчитель інформатики. 

4 Вивчення передових освітніх технологій. Протягом 

року 

Директор, заступники 

директора, вчителі. 

5 Навчання за програмою Intel «Навчання для 

майбутнього». 

Протягом 

року 

Онисковець С.П. 

6 Створення внутрішньої бази інформаційних 

ресурсів. 

Протягом 

року 

Директор, заступники 

директора. 

7 Впровадження навчальних програм з ІКТ – 

підтримкою. 

Протягом 

року 

Заступники директора, 

Онисковець С.П. 

Методичні заходи на реалізацію проекту 

8 Круглий стіл  «Проектна технологія: суть, досвід 

використання, перспективи». 

Жовтень Заступники директора. 

9 Семінар «Використання мультимедійної дошки у 

навчальній та виховній діяльності». 

Листопад Онисковець С.П. 

10 Засідання творчої групи «Комп’ютерні технології – 

один із шляхів підвищення мотивації на уроках». 

Грудень Заступники директора. 

11 Педагогічна рада «Стан готовності педагогічного 

та учнівського колективів школи  до активного 

використання інформаційно-комунікаційних 

технологій». 

Березень Директор, заступники 

директора, вчителі. 

 

 

 

 

 



2020-2024 роки 

Реалізаційний етап 

1 Нарощування  комп’ютерної  мережі  у  школі. 2020 - 2024 

роки 

Адміністрація школи. 

2 Запуск і налаштування 

шкільного виділеного сервера. 

2021 рік Онисковець С.П. 

3 Систематизація інформаційних ресурсів закладу. 2020 рік Онисковець С.П., творча 

група вчителів. 

4 Розвиток шкільного сайту. 2019 - 2021 

роки 

Янковський В.В. 

5 Залучення батьків до спілкування через ІКТ – 

технології (сайт школи, блоги  вчителів). 

2020 - 

2021роки 

Адміністрація школи, 

батьківський комітет. 

6 Інформатизація бібліотечної діяльності. 2019 - 2021 

роки 

Бібліотекар. 

7 Продовження впровадження навчальних програм 

з ІКТ – підтримкою. 

2019 - 2021 

роки 

Директор, заступник 

директора, керівник, 

творча група,вчителі. 

8 Організація системи Інформаційної безпеки 

закладу. 

2019 - 

2021роки 

Онисковець С.П. 

9 Організація внутрішньої системи підтримки обміну 

досвідом в галузі ІКТ. 

2019 - 2021 

роки 

Заступники директора, 

творча група. 

Методичні заходи на реалізацію проекту 

10 Педагогічна рада «Використання ІКТ в процесі 

самоосвіти вчителів як засіб підвищення 

професійної компетентності». 

2021 рік Онисковець С.П. 

 
 

2024 рік Узагальнюючий етап 

1 Мультимедійне оснащення навчальних кабінетів. 

Створення умов для навчання співробітників 

школи нових комп'ютерних технологій. 

2021 рік Адміністрація школи, 

вчителі, меценати, 

благодійні організації. 

2 Систематизація інформаційних 

ресурсів закладу. 

2021 рік Директор, заступники 

директора, вчителі. 

3 Оснащення предметних кабінетів інтерактивним 

устаткуванням. 

2021 рік Адміністрація школи, 

вчителі, меценати, 

благодійні організації. 

4 Впровадження дистанційної освіти. 2021 рік Адміністрація школи, 

вчителі. 

Методичні заходи на реалізацію проекту 

5 Семінар «Можливості Інтернет для вчителя та 

учня. Участь вчителів та учнів у телекомунікаційних 

проектах». 

2021рік Онисковець С.П.. 

6 Педагогічна рада «Рівень сформованості 

інформаційно-комунікаційної компетентності 

вчителів і учнів школи. Ефективність використання  

2021 рік  Онисковець С.П. 



 
 
 
Очікувані  результати: 

 створення  визначених інформаційних і телекомунікаційних систем для розвитку 
інформаційної культури педагогів, учнів та батьків; 

 створення комп’ютерної інфраструктури навчального закладу; 

 об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Програми розвитку школи; 

 створення загальношкільної матеріально-технічної та науково-методичної  бази даних; 

 оновлення наповнюваності шкільного сайту; 

 практичне засвоєння, а в подальшому застосування  педагогами та учнями ІКТ в навчально-
виховному процесі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

«Заклад освіти – толерантне середовище, СТОП БУЛІНГ» 

на 2020 

Мета проекту: 

 сприяти особистості дитини, формуванню її інтелектуального та 

морального потенціалу, формуванню особистості патріота 

України, гідного толерантного громадянина, який усвідомлює 

свою приналежність до сучасної Європейської цивілізації; 

 скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості 

для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед 

здобувачів освіти; 

 організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення 

причин і умов, які сприяють скоєнню здобувачами освіти 

правопорушень; 

 забезпечити організацію змістовного дозвілля й відпочинку; 

 поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділити 

соціально-психолого-педагогічній допомозі здобувачам освіти та 

їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх; 

 налагодити правову пропаганду й освіту через наочну агітацію та 

шкільний вісник; 

 сприяти розвитку інформаційно-комунікативних та комунікативних 

компетентностей учасників освітнього процесу. 

 

 

 

 

 

 

 



Шляхи реалізації проекту 

№ Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавці Забезпечення 
реалізації 
проекту 

1. Ознайомити педагогів із 
завданням розвитку 
комунікативних та 
інформаційно-комунікаційних 
компетенцій здобувачів освіти 
в умовах особистісно 
зорієнтованого і діяльнісного 
підходів у виховній роботі 

Вересень 
2020р. 

Новак О.В. Нарада при 
заступнику 
директора з 
виховної 
роботи 

2. Розглянути стан роботи з 
профілактики правопорушень 
в учнівському середовищі 

2020 р. Новак О.В., 
Вербицька 
В.Л. 

Наради, 
засідання 
педагогічної 
ради 

3. Вивчити стан та поширеність 
бездоглядності та 
безпритульності 

2020р. Вербицька 
В.Л., Яковець 
Ю.Е. 

Збір інформації 

4 «Як попередити виникнення 
булінгу і як створити безпечне 
середовище та комфортну 
атмосферу» 

2020р. Коляда В.Я., 
Вербицька 
В.Л. 

Методичне 
об’єднання 
класних 
керівників 

6. Продовжити вивчення на 
уроках основи здоров’я вплив 
алкоголю, тютюну та 
наркотиків на організм 
людини  

2020р. Кірін В.В. Уроки охорони 
здоров’я, 
виховні години 

7. Аналіз результатів 
педагогічного процесу з 
метою виявлення загальних 
та окремих проблем у 
виховній роботі 

2020р. Новак О.В. Довідки, накази 

8. «Формування культури 
спілкування, безпечного 
толерантного середовища та 
інформаційної культури 
учасників освітнього процесу» 

2020 р. Кравчук В.Г. Спецсемінар 

11. Розробити заходи щодо 
профілактики попередження 
поширення негативних явищ 
в учнівському середовищі, 
правової та психологічної 
підтримки дітей та підлітків, 
які потрапили в складні 
життєві умови 

2019-
2020рр. 

Психологічна 
служба 

Виконання 
заходів 

12. Підготувати банк розробок 
виховних заходів із 
правознавства, з проблем 
профілактики злочинності, 
девіантної поведінки, 

2020 р. Психологічна 
служба 

Створення 
методичних 
матеріалів 



лихослів’я серед дітей та 
підлітків 

13. Проводити зустрічі з 
здобувачами освіти з метою 
профілактики правопорушень 
та навчання правильної 
поведінки в кризових 
ситуаціях 

2020 р. Психологічна 
служба 

Засідання ради 
профілактики 
правопорушень 

14. Проводити моніторинги щодо 
проявів насилля над дітьми, 
бездоглядності, 
правопорушень серед 
неповнолітніх 

2020 р.. Психологічна 
служба 

Наради при 
директору, 
педагогічні 
ради 

15. Забезпечити розвиток 
гурткової роботи, 
організованого дозвілля; 
сприяти участі кожного 
педагогічного працівника у 
виховній, гуртковій та 
позанавчальній роботі 

2020 р.н. Адміністрація 
школи 

Робота гуртків, 
секцій 

16. Розробити методичні 
рекомендації щодо організації 
роботи в закладі із 
запобігання лихослів’я, 
булінгу, злочинності й 
правопорушень серед дітей 
та підлітків, дитячої 
бездоглядності, 
бродяжництва та жебрацтва 

2020р. Адміністрація 
школи, 
психологічна 
служба 

Видання 
методичних 
рекомендацій 

17. Продовжувати впровадження 
в практику роботи школи 
комплексної програми щодо 
формування навичок 
здорового способу життя 

2019-2020 
рр. 

Психологічна 
служба, 
педагоги 
школи 

За планом 
роботи школи 

18. Проводити виховні заходи на 
правову тематику, круглі 
столи, квести  

2020 р. Новак О.В., 
Яковець 
Ю.Е. 

Організація та 
проведення 
зустрічей 

19. Медичній сестрі під час 
огляду виявляти дітей і 
підлітків, схильних до 
вживання алкоголю та 
наркотичних засобів 

2020р. Медична 
сестра 

Проведення 
медичних 
оглядів, рейдів 
по закладу 

26. Із метою превентивного 
виховання школярів сприяти 
використанню в 
просвітницькій роботі 
наочності, навчальних 
відеофільмів, які сприяють 
здоровому способу життя 

Постійно Новак О.В., 
психологічна 
служба 

За планом 
роботи школи 

     

 



 

Очікувальні результати: 

 створення системи виховної та профілактичної роботи в 

закладі; 

 усвідомлення дітьми негативного впливу на організм 

шкідливих звичок; 

 організація змістового дозвілля та відпочинку здобувачів 

освіти; 

 допомога здобувачам освіти, батькам та педагогам у захисті 

своїх прав та інтересів; 

 навчання дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та 

захищати себе від усіх видів насильства (булінгу); 

 профілактика правопорушень та злочинності серед 

підлітків; 

 набуття досвіду інформаційно-комунікаційних та 

комунікативних компетенцій учасників навчально-виховного 

процесу; 

 створення безпечного толерантного середовища; 

 виховання соціально активної та комунікативної особистості 

з високим рівнем духовності і моралі. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективний план  
роботи педагогічного колективу 

КЗ «Чудельська спеціальна школа №1 І-ІІ 
ступенів» Рівненської обласної ради 

на 2022 рік 
 

Комунальний заклад «Чудельська спеціальна школа № 1 І-ІІ 
ступенів» Рівненської обласної ради розрахований на утримання, 
навчання та виховання 125 дітей. Класи для дітей із тяжкими 
порушеннями мовлення поступово витісняють класи дітей, які мають 
затримку психічного розвитку. 

Школа надає базову середню освіту та корекційні послуги  дітям 
шкільного віку північних районів Рівненської області, які мають тяжкі 
порушення мовлення (1-3 кл.) та затримку психічного розвитку (4-9 кл.) 

Станом на 5 вересня 2020 року кількість вихованців 107. На 
даний час в закладі навчається 103 дитини, що на 10 учнів менше 
порівняно з минулим роком. Упродовж навчального року відбувається 
постійне ротація учнів: одні діти, отримавши корекційні послуги, 
продовжують навчання за місцем проживання, інші випускники, 
вступають до професійно-технічних училищ та загальноосвітніх 
закладів. 

Ось уже 6-й рік поспіль ми набираємо дошкільну групу дітей з 
тяжкими порушеннями мовлення. 

В кінці 2022 році діти із затримкою психічного розвитку повинні 
бути відраховані зі школи та переведені в загальноосвітні заклади по 
місцю проживання. У зв’язку з цим у нас виникне проблема з 
наповнюваністю класів, яку ми плануємо вирішити шляхом прийняття 
дітей до закладу з іншими нозологіями. А саме: 

- Аутичний спектр 

- Синдром гіперактивності 

- Помірна розумова відсталість 

- Синдром Дауна. 



На даний час школа на 100% забезпечена кадрами. В закладі 
працює 43 педагогічні працівники: 20 вчителів, 23 вихователі, а 
також: 1 практичний психолог, 1 – педагог-організатор, 1 соціальний 
педагог, 1 – бібліотекар. 

 В закладі діють методичні об’єднання вчителів гуманітарно-
природничого циклу та фізичної культури, вчителів суспільно-
математичного циклу, трудового навчання; вчителів початкових класів; 
методичне об’єднання вихователів; методичне об’єднання класних 
керівників, методичне об’єднання корекційних педагогів. 

 Школярі відвідують гуртки: «Історія рідного краю», «Мистецтво 
живого слова», «Умілі руки», «Стежками природи», «Паперопластика», 
«Готуємо смачно», військово-патріотичне формування «Спас», 
хореографічна студія «Любава». До їхніх послуг також 11 класних 
кімнат, 2 кабінети логопедії, корекційного розвитку дитини, практичного 
психолога, соціального педагога, кабінети ритміки, музики, трудового 
навчання, інформатики, сенсорна кімната, два кабінети дошкільної 
групи. Також є бібліотека, народознавчий музей, шкільний клуб, 
їдальня, пральний пункт, медичний ізолятор, 3 спальні корпуси 
інтернату, спортивний, ігровий та географічний майданчики. 

 Школа підключена до мережі інтернет. 

Етапи реалізації. 

І етап. Організаційний (2019-2020 роки) 

Мета: ознайомлення педагогічного колективу з ключовими поняттями 
методичної проблеми школи «Формування інформаційно – 
комунікаційної та комунікативної компетентностей здобувачів освіти з 
ООП на засадах особистісно – орієнтованого та діяльнісного підходів», 
визначення тенденцій розвитку педагогічного процесу в рамках 
реалізації проблеми. 

Завдання: 

- Діагностування та анкетування педагогів з метою виявлення 
труднощів і шляхів реалізації проблеми з метою визначення рівня 
готовності до реалізації інноваційної діяльності педагогів. 

- Аналіз рівня інформатизації закладу до початку реалізації проблеми. 

- Визначення рівня комунікаційної компетентності педагогічних 
працівників. 



- Створення умов для методичного вдосконалення педагогічних 
працівників. 

- Створення системи інформаційних ресурсів (розробки уроків, 
методична література, мультимедійні проекти, база даних шкільної 
бібліотеки, медіатека тощо). 

- Висвітлення тематичної інформації серед учасників освітнього 
процесу. 

- Створення умов для забезпечення охорони здоров'я здобувачів 
освіти, їхнього повноцінного фізичного розвитку й формування 
здорового способу життя. 

Шляхи реалізації: 

Вид роботи Виконавець Форма 

узагальнення 

Моніторинг рівня володіння ІКТ, рівня 

комунікативної компетентності педагогічними 

працівниками 

Адміністрація, 

психолог 

Нарада при 

директору 

Підготовка та підвищення рівня кваліфікації 

педагогічних працівників 1. Володіння 

сучасними ІКТ. 2. Навчання за програмою 

«Інтел». 3. Проведення онлайн-навчання для 

педагогічного колективу 4.Розробка 

рекомендацій на основі аналізу результатів 

першого року навчання 

Адміністрація 

школи 

Звіти 

Вивчення попиту працівників на відвідування 

семінарів за темами відповідно проблеми 

Адміністрація, 

керівники МО 

Засідання 

методичного 

об’єднання 

Вивчення передових освітніх технологій Заступники 

директора, 

керівники МО 

Творчі звіти, 

портфоліо 

вчителів 

Організація методичних заходів для 

опанування знаннями з вище зазначеної 

проблеми 

Адміністрація Семінари, 

конференції, 

методична 

рада тощо 

Організація співробітництва з вищими 

освітніми закладами 

Адміністрація Семінари, 

конференції, 

методична 

рада тощо 

Проведення спільних заходів з закладами 

освіти, які працюють за аналогічною 

проблематикою 

Адміністрація Семінари, 

конференції, 

круглі столи 

тощо 

Розробка інструкцій, методичних 

рекомендацій, порад з питань реалізації 

Адміністрація Засідання 

педагогічної 



проблеми ради, 

методичної 

ради,наради, 

МО, методичні 

збірники тощо 

Моніторинг рівня технічного забезпечення 

освітнього закладу 

Адміністрація План розвитку 

матеріально-

технічної бази 

Висвітлення інформації щодо реалізації 

загальношкільної проблеми на сайті закладі 

освіти 

Адміністрація Сайт закладу 

освіти 

Розробка й затвердження схеми 

інформаційного простору закладу 

Адміністрація План роботи 

Вивчення основної проблематики 

комунікативної активності здобувачів освіти 

Психолог, 

соціальний 

педагог 

Нарада при 

директору 

Розвиток соціальної та комунікативної 

активності здобувачів освіти 

Педагогічні 

працівники 

Освітня 

діяльність 

Формування в здобувачів освіти навичок 

використання ІКТ пріоритетно у освітній 

діяльності з метою саморозвитку, самоосвіти. 

Вчителі, класні 

керівники 

Освітня 

діяльність 

Проведення заходів із профілактики 

безпечного користування Інтернетом 

Вчителі, класні 

керівники, 

психолог, 

соціальний 

педагог 

Бесіди, класні 

години, 

батьківські 

збори тощо 

Організація співробітництва з ЦРЛ Вчителі, класні 

керівники, 

психолог, 

соціальний 

педагог 

Бесіди, класні 

години, 

батьківські 

збори, 

семінари-

практикуми, 

лекції тощо 

Забезпечення педагогічних працівників 

матеріалами з проблем здорового способу 

життя і здоровязбережувальних технологій 

Адміністрація Індивідуальні 

консультації, 

бесіди, 

семінари 

Очікувані результати: 

· сформувати позитивне ставлення учасників освітнього процесу до 
реалізації загальношкільної проблеми; 

· мотивувати членів педагогічного колективу до вироблення власного 
бачення та шляхів реалізації методичної проблеми. 


