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І. ВСТУП    

 Рівненька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11  Рівненської міської ради   

(ЗОШ №11) забезпечує здобуття учнями знань за програмами початкової, базової та 

повної загальної середньої освіти,  оволодіння навичками визначених стандартами 

освіти, а також сприяє розвитку здібностей і талантів, вихованню свідомого 

громадянина України.   

Освітній процес  у ЗОШ №11 організований так, щоб забезпечити формування 

в  здобувачів освіти ключових компетентностей,  передбачених сучасними освітніми 

стандартами, необхідних  кожній  сучасній  людині  для  успішної життєдіяльності. 

Педагогічний колектив    ЗОШ №11 прагне створити умови для розвитку 

кожного учня, дати йому можливість для самовираження й самовизначення, 

забезпечити  науково-теоретичну,  практичну,  профільну  та загальнокультурну 

підготовку. Для цього необхідний постійний розвиток навчального закладу, 

поповнення його матеріально-технічних і навчальних ресурсів, підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, а також єднання та духовне зростання учнів, 

батьків і педагогів, що в сукупності створює сприятливий для дитини освітній 

соціально-культурний простір. 

Стратегічні основи школи 

Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Рівненської міської ради   

є закладом загальної середньої освіти.  

Стратегія  розвитку  ЗОШ №11 у 2020-2024 роках (далі – Стратегія) орієнтована 

на підвищення якості освіти, оновлення її змісту і структури на основі кращих 

традицій, що склалися в школі, сучасних педагогічних технологій, спрямованих на 

формування конкурентоспроможного учня; оптимізацію механізму управління 

школою, забезпечення єдності освітнього, виховного та педагогічного процесів. 

Нормативно – правове  забезпечення: 

План стратегічного розвитку спрямований на виконання:   

- Конституції України;   

- Законів України: "Про освіту” ; "Про повну загальну середню освіту” ; "Про  

Національну програму інформатизації” ;"Про охорону дитинства”;  

- Концепції НУШ;  

- Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти; 

- Програми національного виховання в закладах освіти Рівненщини на 2020 –  

2025 роки;  

- Програми “Нова українська школа у поступі до цінностей”;  

- Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у 

новій українській школі;   

- Стратегії національно-патріотичного виховання. 

План стратегічного розвитку спрямований на  створення: 

- належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти школи;  

- умов рівного доступу до освіти;   

- гуманних відносин в освітньому закладі;   

- сприятливих умов для підтримки та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій 

здобувачів освіти;   



- належних умов для соціально-психологічного захисту учасників освітнього 

процесу;  

- необхідної матеріально-технічної бази.     

Завдання Стратегії: 

• визначити та обґрунтувати пріоритети розвитку   ЗОШ №11 на наступні п’ять 

років; 

• визначити найважливіші особливості організації в   ЗОШ №11 освітнього 

процесу, що вказують на її інноваційний характер; 

• допомогти всім  учасникам освітнього процесу осмислити стратегію розвитку 

освітнього закладу та стимулювати їх активну участь у її реалізації; 

• спроектувати процес реформування освітнього процесу згідно Концепції 

Нової української школи; 

• популяризувати Рівненську ЗОШ №11 як сучасний  заклад освіти, відкритий 

до співпраці з усіма корисними для учнів навчальними закладами і громадськими 

об’єднаннями.  

Стратегічні завдання розвитку школи: 

• Створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля, комфортного та 

доступного освітнього середовища.  

•   Участь закладу в експериментальні діяльності всеукраїнського рівня з 

пілотування нового Державного стандарту базової середньої освіти. 

•  Майбутня реорганізація закладу,  відповідно до норм Закону України «Про 

освіту», в ліцей.  

• Інформатизація навчання, вдосконалення   інформаційно-ресурсного 

забезпечення, створення  умов для організованого повноцінного дистанційного або 

«змішаного» навчання.   

• Розвиток інноваційної діяльності школи, підвищення якості освіти. 

• Нові  підходи  до  підвищення  кваліфікації  учителів та їх 

сертифікації. 

• Створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який 

відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям. 

• Створення сучасної матеріально-технічної бази закладу. 

• Побудова ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації здобувачів 

освіти. 

Термін  реалізації:  2020 – 2024  роки. 

 

  



ІІ. ПАСПОРТ 

   Повна  офіційна  назва: 

Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 11  Рівненської  міської  ради    

         Ліцензія  на  впровадження  освітньої  діяльності  за  складником  системи  

освіти – повна  загальна  середня  освіта: Розпорядження  голови  Рівненської 

обласної  державної  адміністрації  від  02.05.2018  №  352 - од 

           Поштова  адреса: вул. Д.Галицького, 14-А,  м. Рівне,    Україна,  33018 

           Телефон:  (0362)  637995 

           Електронна  адреса: rivneschool11@gmail.com 

  

 

 Мережа  класів  та  контингент  учнів 

 Станом  на  01  вересня  2020  року  в  школі  функціонує  46  класів,  у  яких  

навчається  1361  учні,  середня  наповнюваність  становить  30  учнів.  Школа  

працює  у  п’ятиденному  режимі. 

Класи 

2020 -2021 2021 -2022 2022 -2023 2023 -2024 

К-ть  

класів 

К-ть  

учнів 

К-ть  

класів 

К-ть  

учнів 

К-ть  

класів 

К-ть  

учнів 

К-ть  

класів 

К-ть  

учнів 

1 5 144 5 150 5 140 5 140 

2 6 178 5 144 5 150 5 140 

3 5 154 6 178 5 144 5 150 

4 5 152 5 154 6 178 5 144 

5 5 170 5 150 5 150 6 175 

6 5 146 5 170 5 150 5 150 

7 4 122 5 146 5 170 5 150 

8 4 115 4 115 4 128 5 150 

9 3 89 4 115 4 115 4 128 

10 2 46 2 50 2 60 2 60 

11 2 45 2 46 2 50 2 60 

Усього 46 1361 48 1418 48 1445 49 1447 

 

   Розвиток  кадрового  потенціалу 

     Станом  на  01 вересня  2020  року  у  закладі  працюють  98  педагогічних  

працівників,  з  них  3  вихователі  групи  продовженого  дня, 1  практичний  

психолог, 1 соціальний педагог, 1  педагог-організатор,  1  учитель – логопед,  1  

асистент  учителя  в  класі  з  інклюзивним  навчанням,  2  вчителі – сумісники,  2  

бібліотекарі,  3 вчителі  у  відпустці  по  догляду  за  дитиною  до  досягнення  

трирічного  віку. 

     Із  загальної  кількості  педагогічних  працівників  мають  такі  

кваліфікаційні  категорії: 

«спеціаліст  вищої  категорії» - 66,  «спеціаліст  першої  категорії» - 11,  

«спеціаліст  другої  категорії» - 13,  «спеціаліст» - 8,    «вчитель-методист» - 24 , 

«старший учитель» - 16.  

  



У  закладі  працює  15  учителів  пенсійного  віку.   

Перспективний графік атестації педагогічних працівників (додається)  

Стаж  педагогічної  роботи 

 
  До  3 – х  років Від  3  до  10  років Від  10  до  20  років 20  років  і  більше 

Педагогічних

  працівників 
9 10 19 60 

  

 Потреба  в  кадровому  забезпеченні  на  2020 – 2024  роки 

 
2020-2021 н.р. 2021-2022  н.р.  2022-2023 н.р. 2023-2024 н.р. 2024-2025 н.р  

Асистент  

вчителя 

Англійська мова 

Фізика та хімія 

Асистент вчителя 

Англійська мова 

Початкові класи 

Географія  

Українська мова та 

література 

Зарубіжна 

література 

 

Англійська мова 

Фізична 

культура 

Інформатика  

Математика 

Початкові класи 

Трудове навчання 

 

  



ІІІ. ОСНОВНІ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ НА 

2020-2024 РОКИ 

3.1. Освітнє середовище школи 

 
№  

з\п  

Заходи   виконавці  2020 2021 2022 2023 2024 

1.1 Облаштування території   та   приміщень 

закладу 
Адміністрація, 

педпрацівники 

** ** ** ** ** 

1.2 Відновлення  безпечного  функціонування 

стадіону. 

 Адміністрація 
 

  **  

1.3 Огорожа території школи  Заступник 

директора з ГР 

 
** **   

1.4. Капітальний ремонт даху закладу Заступник 

директора з ГР 

 
**     

1.5. Заміна  вікон та дверей  на металопластикові Заступник 

директора з ГР 

**      

1.6 Ремонт підлоги коридорів  ІІ та ІІІ поверхів Адміністрація , 

піклув. рада 

 
**    

1.6  Асфальтування окремих ділянок території  Заступник 

директора з ГР 

 
  ** ** 

1.7. Капітальний ремонт  спортивної зали Адміністрація 
 

   ** 

1.8. Розширення системи відеонагляду  

приміщення школи (коридорів)  

Адміністрація , 

піклув. рада 

 
  **  

1.9.  Облаштування локацій для індивідуальних, 

групових занять, дозвілля.  

Адміністрація 
 

 ** **  

1.10. Створення нового освітнього простору 

НУШ у навчальних кабінетах базової 

школи.  

Адміністрація 
 

 **   

1.11.   Обладнання навчальних кабінетів  засобами 

навчання відповідно до вимог законодавства 

та освітньої програми: 

- математики 

- біології 

- інформатики 

- української мови 

- англійської мови 

- хімії 

- трудового навчання 

- мистецтва 

Адміністрація, 

зав.кабінетами 

 

 

 

** 

 

 

 

 

** 

** 

 

** 

 

 

 

 

 

 

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 

** 

 



1.12     Покращення  інформатизації освітнього 

процесу:  

-  обладнання кабінетів комп’ютерною 

технікою; 

- заходи із безпечного користування 

мережею Інтернет у школі;  

- удосконалення шкільної інформаційної 

онлайн-платформи;  

- осучаснення візуального інформаційного  

простору школи  

Адміністрація  

 

 

 

** 

 

** 

 

 

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 

  

1.13  Формуванню культури здорового 

харчування в учнів при організація 

харчування у закладі    

Адміністрація, 

ПП 

** ** **   

1.14 Облаштування   приміщень   закладу, 

адаптованих до використання всіма 

учасниками  освітнього процесу:    

- туалетів 

- їдальні 

- коридорів 

- навчальних кабінетів  

- актової зали 

Адміністрація, 

пікл. Рада 

 

 

 

** 

** 

 

** 

 

 

 

 

 

** 

 

** 

 

 

 

 

** 

 

 

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 

 

 

 

 

 

** 

1.15 Забезпечення харчоблоку  та їдальні закладу 

сучасним обладнанням 

Адміністрація **  **   

1.16 Реалізація системи заходів із дотримання 

безпеки життєдіяльності та охорони праці 

учасників освітнього процесу  

Адміністрація ** ** ** ** ** 

1.17.  Підтримка та розвиток комфортного та 

безпечного, мотивуючого та інклюзивного 

психологічного середовища:  

Адміністрація ** ** ** ** ** 

1.18  Облаштування у закладі  ресурсної 

кімнати, придбання  дидактичних засобів 

для осіб з особливими освітніми потребами   

Адміністрація 
 

 **   

1.19. Облаштування у закладі освітнього 

простору з медіа грамотності та фінансової 

грамотності 

Адміністрація 
 

  **  

1.20 Реалізація системи заходів з організації 

інклюзивного навчання, соціально- 

психологічної підтримки та педагогічного 

супроводу  здобувачів освіти з особливими 

освітніми потребами 

Адміністрація ** ** ** ** ** 

1.21 Реалізація плану заходів з протидії булінгу 

будь-яких проявів насильства, торгівлі 

людьми та дискримінації.  

Адміністрація, 

психологічна 

служба 

** ** ** ** ** 

1. 22  Розробка та реалізація шкільної програми 

«Я – успішна особистість»   

Адміністрація, 

учн.самовряд. 

** ** ** ** ** 



1.23  Удосконалення системи інформування та 

отримання зворотного зв’язку від 

учасників освітнього процесу з 

використанням сучасних медіаінструментів  

Адміністрація ** ** ** ** ** 

1.24 Розбудова наскрізного виховного процесу, 

що ґрунтується на формуванні ціннісних 

ставлень 

Адміністрація ** ** ** ** ** 

1.25 Розвиток медіаграмотності учасників 

освітнього процесу   

Адміністрація ** ** ** ** ** 

1.26  Система заходів з реалізації програми «Нова 

українська школа у поступі до цінностей”  

Адміністрація ** ** ** ** ** 

1.27 Реалізація проєктів за “Програмою 
національного виховання в закладах освіти  

Рівненщини на 2020 – 2025 роки” 

Адміністрація ** ** ** ** ** 

1.28 Система заходів із виховання здорового 
способу життя учнів,  профілактика 
вживання алкогольних, тютюнових,  

психотропних речовин  

Адміністрація ** ** ** ** ** 

1.29 Реалізація системи заходів щодо 

виховання національно-патріотичної 

свідомості дітей та учнівської молоді  

Адміністрація ** ** ** ** ** 

1.30 Система заходів із попередження 

злочинності та правопорушень   

Адміністрація ** ** ** ** ** 

1.31 Реалізація плану заходів із 

профорієнтаційної роботи  

Адміністрація ** ** ** ** ** 

1.32 Реалізація плану заходів із цивільного 

захисту учасників освітнього процесу  

Адміністрація ** ** ** ** ** 

 

3. 2.Система оцінювання здобувачів освіти  

 

№  

з\п  

Заходи  виконавець  2020 2021 2022 2023 2024 

2.1  Впровадження у практику роботи школи 

системи формувального оцінювання  

Адміністрація. 

педагогічний 

колектив  

** ** **   

2.2  Розробка  та  впровадження  системи  

оприлюднення критеріїв оцінювання  

Адміністрація, 

педагогічний 

колектив  

** ** **   

2.3  Розробка власних критеріїв оцінювання 

обов’язкових та інших  видів робіт.  

Педагогічний 

колектив  

** ** ** ** ** 

2.4  Апробація системи оцінювання у пілотних 

класах відповідно до нового Державного  

стандарту базової середньої освіти  

Шкільна 

пілотна 

команда  

** ** ** ** ** 

2.5  Розробка  та  впровадження системи 

оцінювання компетентностей та наскрізних 

умінь  

Адміністрація, 

педагогічний 

колектив  

** **    



2.6  Удосконалення моніторингових процедур у 

відповідності до нових вимог законодавства у 

сфері освіти  

Адміністрація  ** ** ** ** ** 

2.7  Впровадження у практику роботи розробку та 

реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій 

на запит здобувачів освіти  

Адміністрація, 

педагогічний 

колектив  

** ** ** ** ** 

2.8  Моніторинг сформованості наскрізних умінь 

та ключових компетентностей на   предметах 

освітніх галузей: 

 
     

2.8.1 Мови і літератури: 

- англійська  мова; 

-  українська мова  та література, зарубіжна 

література   

Адміністрація. 

робочі групи  

 

** 

    

 

** 

2.8.2 Природознавство: 

- фізика,   

- біологія 

- хімія, 

- географія 

Адміністрація. 

робочі групи  

 

** 

 

 

** 

   

 

 

** 

** 

2.8.3 Суспільствознавство: 

- правознавство,      

- історія  

Адміністрація. 

робочі групи  

  

** 

 

 

** 

  

2.8.4 Мистецтво:  

- предмети художньо-естетичного циклу 

Адміністрація. 

робочі групи  

    

** 

 

2.8.5 Математика: 

- математика 

Адміністрація. 

робочі групи 

    

** 

 

2.8.6 Технології:  

- трудове  навчання  

- технології          

- інформатика 

Адміністрація. 

робочі групи  

   

** 

** 

** 

  

2.8.7 Здоров’я і фізична культура: 

- фізична  культура 

- основи  здоров’я 

Адміністрація. 

робочі групи 

 

 

** 

 

** 

   

2.9  Заходи  із  забезпечення   римання  

академічної доброчесності у школі  

Адміністрація  ** ** ** ** ** 

2.10  Заходи із формування у здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого навчання 

та здатності до само оцінювання.  

Адміністрація, 

педагогічний 

колектив  

** ** ** ** ** 

 

3.3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти  

№  

з\п  

Заходи  виконавець  2020 2021 2022 2023 2024 

3.1  Планування педагогічними працівниками своєї 

діяльності, використання сучасних освітніх 

підходів до організації освітнього процесу з 

метою формування ключових компетентностей 

учнів 

Педагогічні 

працівники 

** ** ** ** ** 



3.2. Участь в інноваційному освітньому проєкті 

всеукраїнського рівня за темою 

«Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення для ЗЗСО в 

умовах реалізації Державного стандарту 

базової середньої освіти». 

Адміністрація, 

шкільна пілотна 

команда 

** ** ** ** ** 

3.3.  Організація  інноваційної  освітньої 

діяльності,   участь  педагогів у освітніх 

проєктах, залучення їх до роботи як освітніх 

експертів 

Адміністрація, 

шкільна пілотна 

команда 

** ** ** ** ** 

3.4.  Організація роботи з  педагогічного 

наставництва, взаємонавчання та інших форм 

професійної співпраці 

Адміністрація, ** ** ** ** ** 

3.5.   Застосування  освітніх технологій, 

спрямованих на формування в учнів 

ключових компетентностей і умінь, спільних 

для всіх компетентностей. 

Педагогічні 

працівники 

** ** ** ** ** 

3.6  Мотивація та стимулювання педагогів до 

створення власних освітніх проєктів, 

методичного та дидактичного забезпечення 

інновацій, узагальнення та оприлюднення 

власного педагогічного досвіду у формі 

методичних розробок з використанням 

ІКТтехнологій; до результативної участі у 

фахових спільнотах, співпраці з освітніми 

організаціями. .  

Адміністрація  ** ** ** ** ** 

3.7. Участь педагогічних працівників   у  

формуванні та реалізації індивідуальних 

освітніх траєкторій для учнів   

Педагогічні 

працівники   

** ** ** ** ** 

3.8. Удосконалення та розвиток форм, процедур 

та методів дистанційного навчання  

Адміністрація  ** ** ** ** ** 

3.9. Застосування  інформаційно-комунікаційних  

технологій в освітньому процесі, зокрема для 

організації дистанційного навчання 

Педагогічні 

працівники      

** ** ** ** ** 

3.10 Впровадження STEAM-освіти у практику 

роботи школи.     

Адміністрація, 

педагогічний 

колектив  

** ** ** ** ** 

3.11. Методична підтримка педагогів через 

організацію систематичного тренінгового 

навчання з найактуальніших питань 

реформування освіти та з метою набуття 

нових фахових компетентностей з 

використанням шкільного ресурсу та 

залученням фахових спеціалістів. .   

Адміністрація, 

освітні тренери  

** ** ** ** ** 

3.12. Постійне підвищення професійного рівня і 

педагогічної майстерності педагогічних 

працівників 

Педагогічні 

працівники   

** ** ** ** ** 



3.13.  Постійний  власний професійний розвиток 

педгогів і підвищення кваліфікації, зокрема 

щодо методик роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами 

Педагогічні 

працівники   

** ** ** ** ** 

3.14.  Функціонування динамічних робочих груп 

педагогів для планування, створення та 

реалізації шкільних освітніх проектів.  

Педагогічний 

колектив  

** ** ** ** ** 

3.15  Ефективне  функціонування професійних 

педагогічних спільнот. Розробка Положення 

про професійну спільноту школи   

Адміністрація, 

голови ШПС  

** ** ** ** ** 

3.16  Сприяння підвищенню кваліфікації педагогів 

з актуальних питань:  

- домедична підготовка;  

-  протидія булінгу та дискримінації;  

- дотримання академічної доброчесності;  

- інклюзивна освіта;   

- STEAM-освіта;  

- формувальне оцінювання;  

- дистанційна освіта 

Адміністрація, 

педагоги  

** ** ** ** ** 

3.17  Розбудова ефективної системи підвищення 

кваліфікації педагогів з реалізацією 

можливостей стажування, освітніх 

подорожей.  

Адміністрація  ** ** ** ** ** 

3.18  Створення громадської організації педагогів 

з метою інтеграції в міжнародний освітній 

простір, співпраці, навчання та  презентації 

досвіду педагогів школи  

Ініціативна 

група педагогів  

** ** ** ** ** 

3.19 Організація педагогічної діяльності та 

навчання учнів на засадах академічної 

доброчесності 

Адміністрація, 

педагоги  

** ** ** ** ** 

 

3.4. Управлінські процеси закладу освіти.  

№  

з\п  

Заходи  виконавець  2020 2021 2022 2023 2024 

4.1 Реорганізація закладу у ліцей. Управління 

освіти 

  **   

4.2.  Розбудова внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти:  

Адміністрація, 

робоча група 

  ** **   

4.3. Самооцінювання освітньої діяльності школи:  Адміністрація, 

робоча група 

     

4.3.1. Самооцінювання  напряму  «Система  

«Оцінювання здобувачів освіти»  

Адміністрація, 

робоча група  

 **    

4.3.2. Самооцінювання  напряму «Педагогічна 

діяльність»  

Адміністрація, 

робоча група  

  **   



4.3.3. Самооцінювання  напряму «Управлінські 

процеси»  

Адміністрація, 

робоча група  

    ** 

4.3.4. Самооцінювання  напряму  «Освітнє 

середовище»  

Адміністрація, 

робоча група  

   **  

4.4. Участь у дослідно-експериментальній роботі 

регіонального рівня з теми «Компетентнісно 

зорієнтовані технології розвитку особистості в 

контексті нової української школи». 

Адміністрація, 

робоча група 

** ** **   

 4.5. Впровадження Концепції Нової української 

школи у початковій школі (4 клас) 

Адміністрація, 

вчителі  поч. 

класів 

** **    

4.6. Впровадження Державного стандарту базової 

загальної середньої освіти 

Адміністрація, 

робоча група 

** ** ** ** ** 

4.7. Участь у  реалізації  НПП «Інтелект України». Адміністрація, 

вчителі  поч. 

класів 

** ** ** ** ** 

4.8. Впровадження Європейського проекту 

«Супергерої FAST». 

Адміністрація, 

вчителі  поч. 

класів 

** ** **   

4.9. Реалізація проєктів Програма національного 

виховання в закладах освіти Рівненщини на 

2020 – 2025 роки: «Моя Україна» 

 «Храм людської душі», «Держава 

починається з тебе», «У твоїх руках щастя!» 

«Намисто роду»,  «Жива планета» 

Педагогічний 

колектив 

** ** ** ** ** 

4.10 Участь у проекті «Вивчай та розрізняй: інфо-

медійна грамотність». 

Робоча група   ** ** ** ** 

4.11 Продовжити реалізацію Програм,  

формування ключових компетентностей  

через наскрізні лінії: 

- “Екологічна безпека і сталий  

розвиток”, “Громадянська відповідальність”; 

“Здоров’я і екологічна безпека”. 

Заступник з 

виховної 

роботи, 

учнівське 

самоврядування 

** ** ** ** ** 

4.12 Комплексне  самооцінювання  освітньої 

діяльності   

Адміністрація, 

робоча група  

     

4.12.1 Моніторинг  сформованості  фахових 
компетентностей  педагогів  відповідно 
до Професійного стандарту (громадянська, 
соціальна, культурна, лідерська, 
підприємницька компетентність)  

Адміністрація, 

робоча група 

  **   

4.12.2. Моніторинг  професійних  компетентностей 

напрямів  “Партнерська  взаємодія з 

учасниками освітнього процесу” та “Участь в 

організації безпечного та здорового освітнього 

середовища”  

Адміністрація, 

робоча група  

   **  

4.13. Моніторинг сформованості ціннісних 

ставлень учнів:  

 
     



4.13.1. Моніторинг сформованості національних та 

громадянських цінностей  

Адміністрація, 

робоча група  

   ** ** 

4.13.2. Моніторинг сформованості загальнолюдських 

та особистісних цінностей  

Адміністрація, 

робоча група  

**     

4.13.3 Моніторинг  сформованості  родинних 

цінностей  

Адміністрація, 

робоча група  

 **    

4.13.4. Моніторинг  сформованості  духовних 

цінностей  

Адміністрація, 

робоча група  

  **   

4.13.5. Моніторинг  сформованості   

екологічних цінностей  

Адміністрація, 

робоча група  

**     

4.14 Заходи зі сприяння розбудові учнівського 

самоврядування  

Адміністрація,  

шкільна 

учнівська рада  

** ** ** ** ** 

4.15 Заходи зі сприяння участі батьківського 

самоврядування в освітньому процесі школи  

Адміністрація, 

орган 

батьківського 

самоврядування  

** ** ** ** ** 

4.16 Онлайн-підтримка управлінських процесів, 

системи інформування та отримання 

зворотного зв’язку від усіх учасників 

освітнього процесу.  

Адміністрація  ** ** ** ** ** 

4.17 Розробка  та  впровадження  механізму  

моніторингу суспільного рейтингу школи  

Адміністрація   ** **    

4.18 Заходи із популяризації інформаційних та 

освітніх онлайн-ресурсів школи  

Адміністрація  ** ** ** ** ** 

 

Очікувані результати Стратегії розвитку 

1. Поступове збільшення контингенту учнів школи. 

2.  Оптимальний склад педагогічного колективу школи відповідає нормам 

щодо співвідношення кількості учнів і вчителів. 

3. Стійка тенденція до зниження показників захворюваності та нещасних 

випадків. 

4. Стійка тенденція до зростання рівня навчальних досягнень учнів школи (за  

результатами  внутрішньошкільних  та  зовнішніх  моніторингових 

досліджень). 

5. Стійка тенденція до підвищення рейтингу школи за результатами ДПА у 

форматі ЗНО. 

6. Відповідність якості виховного простору школи чинному стандартові 

(безпечний,  моральний,  сповнений  довіри,  вільний,  демократичний, 

патріотичний, відкритий). 

7. Орієнтація шкільної громади на сталий розвиток і партнерські стосунки. 

8. Використання в школі інноваційної інтерактивної моделі навчання. 

9. Забезпечення профільної освіти старшокласників (поглиблене вивчення 

математики, історії, географії). 

10. Академічна, економічна та фінансова автономія школи. 

11. Успішна сертифікація педагогічних працівників школи. 



12. Осучаснення навчальних кабінетів.  

13. Дієві колективні органи управління школи та органи громадського 

самоврядування. 

14. Документація школи, укладена відповідно до нормативів та методики. 

15. Функціонуюча модель моніторингу та самооцінювання якості освітніх 

послуг школи. 

16. Зростання позитивного іміджу та конкурентноздатності школи на ринку 

освітніх послуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 

Перспективний  графік атестації педагогічних працівників 

№ 

з/п 

ПІБ Посада Рік попередньої 

атестації, 

категорія 

2020 -

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

1.  Акопян  

Наталія Вікторівна 

бібліотекар  2018, 

 І категорія 

  **   

2.  Антонець 

Наталія Анатоліївна 

практичний 

психолог  

2014, 

І категорія 

**      

3.  Антонюк Ольга 

Вікторівна 

вчитель 

початкових 

класів   

спеціаліст   **   

4.  Бочарова 

Неліда Петрівна 

вчитель 

«Основи 

здоров’я» 

2017, вища  **    

5.  Блискош 

Катерина Василівна 

завідувач 

бібліотекою  

2017, провідний 

бібліотекар 

 **    

6.  Бугай 

Борис Васильович 

вчитель 

фізкультури 

та «Захисту  

України»  

2018, вища, 

старший вчитель 

  **   

7.  Блищик Оксана 

Василівна 

вчитель 

математики 

2019,  

І категорія 

   **  

8.  Баланенко 

Ірина Володимирівна 

вчитель 

початкових 

класів   

2020, вища     ** 

9.  Бондарчук 

Раїса Петрівна 

вчитель 

початкових 

класів   

2019, вища    **  

10.  Вибач 

Тетяна Аркадіївна 

вчитель 

математики  

2016, вища, 

вчитель-

методист 

**     

11.  Венжинович 

Світлана Борисівна 

вчитель 

англійської 

мови 

2016, вища, 

вчитель-

методист 

**     

12.  Величко 

Оксана Павлівна 

вчитель 

історії  

2019, вища, 

старший вчитель 

   **  

13.  Гопало 

Людмила Ярославівна 

вчитель 

зарубіжної 

літератури 

2019, вища, 

старший вчитель 

   **  

14.  Гаюк 

Василь 

Володимирович 

вчитель 

трудового 

навчання 

2017, вища, 

вчитель-

методист 

 **    

15.  Гіроль  

Ніна Миколаївна 

вчитель 

трудового 

навчання 

2018, вища, 

старший вчитель 

  **   

16.  Гон 

Світлана Іванівна 

 заступник 

директора, 

вчитель 

історії 

2020, вища, 

вчитель-

методист,   

    ** 

17.  Гордієнко 

Олена Степанівна 

вчитель 

української 

мови та літ. 

2019, вища, 

старший вчитель 

   **  



18.  Герасимчук 

Наталія 

Олександрівна 

 

логопед  2018, 

 вища 

  **   

19.  Довга 

Лілія Михайлівна 

вчитель 

фізики  

2016, 

вища категорія 

**     

20.  Данилицька 

Тетяна Костянтинівна 

вихователь 

ГПД 

2018, 

вища категорія 

  **   

21.  Далюк 

Ярослав Йосипович 

вчитель 

трудового 

навчання 

2018, вища   **   

22.  Денищич 

Алла Володимирівна 

вчитель 

історії   

2020, вища, 

вчитель-

методист 

    ** 

23.  Демчук Тетяна 

Петрівна 

вчитель 

початкових 

класів   

спеціаліст  **    

24.  Дудко 

Надія Дмитрівна 

вчитель 

математики 

2016, вища, 

вчитель-

методист 

**     

25.  Дивачевська 

Алла Миколаївна 

вчитель 

початкових 

класів   

2019, вища, 

старший вчитель 

 **    

26.  Дубінська 

Олена Володимирівна 

вчитель 

початкових 

класів   

2019, вища, 

старший вчитель 

   **  

27.  Давидчук 

Валентина Степанівна 

вчитель 

англійської 

мови 

2019, вища, 

старший вчитель 

   **  

28.  Дрига 

Тетяна Василівна 

вчитель 

біології  

2017, 

вища категорія 

 **    

29.  Жижчук  

Вікторія Петрівна 

вчитель 

трудового 

навчання 

2016, вища,  

вчитель-

методист 

**     

30.  Живодьор 

Ірина Максимівна 

вчитель 

музичного 

мистецтва  

2020,  

І категорія 

    ** 

31.  Журавель Леся 

Володимирівна 

вчитель 

інформатики 

2016,  

ІІ категорія 

**     

32.  Зима 

Людмила Павлівна 

вчитель 

англійської 

мови 

2019, вища, 

вчитель-

методист 

   **  

33.  Івацько 

Тетяна Антонівна 

вихователь 

ГПД 

 2018,  

ІІ категорія 

  **   

34.  Кирильчук Оксана 

Олександрівна 

вчитель  

початкових 

класів 

 2018,  

ІІ категорія 

  **   

35.  Климчук 

Юлія Олександрівна 

соціальний 

педагог 

2017,  

І категорія 

 **    

36.  Козік 

Раїса Олександрівна 

вчитель 

іспанської 

мови 

2019, вища, 

старший вчитель 

   **  

37.  Козік Тетяна Іванівна Асистент 

вчителя 

спеціаліст    **  



38.  Калошина 

Ірина Іванівна 

вчитель 

зарубіжної 

літератури 

2019, вища    **  

39.  Корнилюк Тетяна 

Валентинівна 

вчитель 

англійської 

мови 

 2018,  

І категорія 

  **   

40.  Климчук 

Світлана Андріївна 

вчитель 

математики 

2020, вища, 

старший вчитель 

    ** 

41.  Кривчук  

Ірина Анатоліївна 

вчитель 

фізкультури 

2016,  вища, 

вчитель-

методист 

**     

42.  Козлюк 

Марія Іванівна 

  вчитель 

української 

мови та літ. 

2019,  вища, 

вчитель-

методист,   

   ** 

 

** 

43.  Коханевич 

Світлана 

Володимирівна 

вчитель 

початкових 

класів   

2018, вища   **   

44.  Кекух 

Тетяна Іванівна 

вчитель 

початкових 

класів   

2016, вища **     

45.  Кукушкіна 

Світлана Борисівна 

вчитель 

початкових 

класів   

2016, вища **     

46.  Кульбаба 

Олена Володимирівна 

вчитель 

фізкультури  

2017,  

ІІ категорія 

 **     

47.  Кравчук 

Алла Аркадіївна 

 вчитель 

початкових 

класів   

2018, вища   **   

48.  Кравчук Іванна 

Володимирівна 

Вихователь 

ГПД 

Спеціаліст   **    

49.  Копель 

Роман Валерійович 

вчитель 

фізкультури  

2016, 

І категорія 

**     

50.  Кожем’яка 

Володимир 

Федорович 

вчитель 

фізкультури 

2019, 

 І категорія 

**     

51.  Качабульська 

Катерина Ярославівна 

вчитель 

інформатики  

Спеціаліст  **     

52.  Кононець Людмила 

Євгеніївна 

вчитель 

англійської 

мови 

2018, вища   **   

53.  Липчук 

Людмила Михайлівна 

вчитель 

географії  

2020, вища, 

вчитель-

методист 

    ** 

54.  Лебідь  

Наталія Вікторівна 

вчитель 

початкових 

класів   

2017, вища  **    

55.  Левчук Катерина  

Степанівна 

вчитель 

англійської 

мови 

 2018,  

ІІ категорія 

  **   

56.  Лаптєва 

Тетяна Юріївна 

вчитель 

математики 

2017, вища, 

старший вчитель 

 **    

57.  Луцюк Тетяна 

Валеріївна 

вчитель 

фізики 

2019, вища, 

вчитель-

методист 

   **  



58.  Матвійчук Катерина 

Валентинівна 

вчитель 

початкових 

класів   

2019, 

ІІ категорія  

   **  

59.  Мацевич Всеволод 

Дмитрович  

Вчитель 

географії 

Вища, вчитель-

методист 

     

60.  Маркевич Оксана 

Григорівна 

вчитель 

української 

мови та літ 

2015,  

І категорія 

**     

61.  Майборська Людмила 

Василівна 

педагог-

організатор 

2018,  

ІІ категорія 

  **   

62.  Мачек 

Людмила 

Станіславівна 

вчитель 

української 

мови та літ. 

2019, 

вища категорія  

   **  

63.  Моцна 

Ольга Ярославівна 

вчитель 

інформатики  

2016, 

вища категорія 

**     

64.  Мельничук 

Надія Анатоліївна 

вчитель 

української 

мови та літ. 

2016, вища **     

65.  Микитюк 

Жанна Казимирівна 

вчитель 

англійської 

мови 

2017, вища, 

старший вчитель 

 **    

66.  Ніколаєва 

Діна Миколаївна 

вчитель 

початкових 

класів   

2020, вища     ** 

67.  Окапінська 

Лариса Дмитрівна 

вчитель 

англійської 

мови 

2019, вища, 

старший вчитель 

   **  

68.  Онисімчук Яна 

Сергіївна 

вчитель 

української 

мови та літ 

спеціаліст **     

69.  Панчак  Анна Юріївна вчитель 

музичного 

мистецтва 

2020,  

ІІ категорія 

    ** 

70.  Павлущик Оксана 

Олександрівна 

вчитель хімії 2016, вища, 

вчитель-

методист 

**     

71.  Пилат Олена 

Олександрівна 

вчитель 

англійської 

мови 

2016,  

ІІ категорія 

**     

72.  Поліщук 

Людмила Василівна 

вчитель 

математики 

2016, вища, 

вчитель-

методист 

**     

73.  Пітик Світлана 

Миколаївна  

вчитель 

початкових 

класів   

2018,  

ІІ категорія 

  **   

74.  Полюхович 

Світлана Юріївна 

вчитель 

початкових 

класів   

2018, вища   **   

75.  Работюк 

Жанна Валентинівна 

вчитель 

початкових 

класів   

2019, вища, 

старший вчитель 

   **  

76.  Рябова вчитель 2019, вища,    **  



Олена Анатоліївна початкових 

класів   

вчитель-

методист 

77.  Римар 

Тетяна Леонідівна 

вчитель 

початкових 

класів   

2019, вища, 

старший вчитель 

   **  

78.  Рудік Людмила 

Вікторівна 

вчитель обр. 

мистецтва 

2020,  

ІІ категорія 

    ** 

79.  Радчик 

Володимир 

Васильович 

вчитель 

фізкультури 

2019, вища,  

вчитель-

методист 

   **  

80.  Соколова 

Вікторія Борисівна 

вчитель 

англійської 

мови 

2020, 

І категорія 

    ** 

81.  Смик  

Ольга Василівна 

вчитель 

початкових 

класів   

2016, вища, 

вчитель-

методист 

**     

82.  Синяк 

Лариса Олександрівна 

директор, 

вчитель 

математики  

2018, вища, 

вчитель-

методист, 2019, 

відповідає 

посаді директора 

  ** **  

83.  Слободян 

Валентина 

Олександрівна 

заступник 

директора, 

вчитель 

української 

мови та літ. 

2017, вища, 

вчитель-

методист, 2020, 

відповідає 

посаді 

заступника 

 **    

84.  Сипата 

Світлана Іванівна 

 

вчитель 

початкових 

класів   

2016, вища, 

старший вчитель 

**     

85.  Свіягіна 

Лариса 

Володимирівна 

вчитель 

трудового 

навчання 

2017, вища, 

вчитель-

методист 

 **    

86.  Сєрєнкова 

Наталія Георгіївна 

вчитель 

початкових 

класів   

2020, вища, 

вчитель-

методист 

    ** 

87.  Турченюк 

Ольга Миколаївна 

вчитель 

біології  

2018, 

вища категорія 

   **  

88.  Ткачук Оксана 

Вікторівна 

вчитель 

початкових 

класів   

2020,  

ІІ категорія 

    ** 

89.  Трусик 

Віктор 

Володимирович 

вчитель 

української 

мови та літ. 

2019, вища    **  

90.  Трусик 

Алла Петрівна 

вчитель 

української 

мови та літ. 

2019, вища    **  



91.  Федорчук 

Марія Ігорівна 

 вчитель 

української 

мови та літ. 

2018,  

 ІІ категорія 

  **   

92.  Фесюк Алла 

Євгенівна 

вчитель 

початкових 

класів   

2019, вища, 

старший вчитель 

   **  

93.  Чегус 

Олена Анатоліївна 

вчитель 

української 

мови та літ. 

2018, вища, 

старший вчитель 

  **   

94.  Черняк 

Віталій Михайлович  

вчитель 

біології  

2016, вища,   

вчитель-

методист 

**     

95.  Чепурін  

Олександр 

Андрійович 

 вчитель 

інформатики 

2016, І категорія **     

 

 

  

 


