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Вступ 

ХХІ століття - це час переходу до високотехнологічного 

інформаційного суспільства , у якому якість людського потенціалу , рівень  

освіченості і культури всієї нації набувають вирішального значення для 

економічного і соціального поступу країни. Інтеграція і глобалізація 

соціальних , економічних і культурних процесів . які відбуваються у світі , 

перспективи розвитку української держави  вимагають оновлення системи 

освіти    

Новоселицька ЗОШ №3 І-ІІІ ст.- опорний заклад забезпечує потреби у 

загальній середній освіті громадян відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту». Головним завданням школи є 

забезпечення реалізації права громадян, які проживають у мікрорайоні школи, 

на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої 

особистості з усвідомленою   громадянською пропозицією, почуттям 

національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, 

а також забезпечення  здоров`язберігаючого  навчального  середовища  всім  

учасникам освітнього процесу, в  якому немає  місця стресу, страху а  отже  не  

руйнується  здоров`я. 

  Пріоритетним завданням школи залишається  забезпечення учнів 

необхідними   знаннями,   вміннями,   навичками, виховання здорового 

способу життя та соціально адаптованої особистості та 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. 

Стратегія розвитку спрямована на виконання: 

Конституції України; 

- Законів України: 
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"Про освіту”; "Про загальну середню освіту”, «Про дошкільну освіту», "Про 

Національну програму інформатизації” ; "Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні”;"Про молодіжні та дитячі 

громадські організації”; "Про охорону дитинства”; 

- Національної Програми "Освіта України ХХІ століття”; 

- Національної доктрини розвитку освіти; 

- Національної Програми "Діти України”; 

- Державних стандартів дошкільної, початкової, базової освіти; 

- Конвенції про права дитини; 

 - Постанови Кабінету Міністрів №800 «Порядок підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників»; - наказів МОН №1273, 

1272, 1071 

        Новоселицька ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів –опорного закладу Новоселицької 

міської ради розташована за адресою: провулок Щкільний 5,місто 

Новоселиця. 

 ПРОФІЛІ НАВЧАННЯ 

 1. Філологічний профіль, класи - навчаються за програмою української 

філології . 

З 2.10 .2020 року на базі Новоселицької ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів утворений  

опорний заклад з філією  Строінецькій НВК , а  в перспективі з приєднанням  

Рингацькького НВК .  Чисельність учнів новоутвореного опорного закладу 

буде становити  більше  700. 

Перспективна мережа на 2021-2026 роки 

№ Зміст 2021/20

22 

2022/2

023 

2023/2

024 

2024/2

025 

2025/2

026 

1.  Мова навчання  українська 

2.  3агальна кількість класів 

школа 

філіі  

 

23 

9 

 

22 

18 

 

23 

18 

 

22 

18 

 

24 

18 
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3.  Загальне число учнів 

школа 

філіі 

 

 

525 

88 

 

532 

170 

 

545 

175 

 

568 

179 

 

580 

180 

 

2. Стратегічні напрямки розвитку школи 

На шляху до реалізації визначеного майбутнього були розроблені 

наступні пріоритетні напрямки: 

 розвиток освітніх послуг та підвищення їх якості у відповідності із 

освітніми стандартами; 

 оволодіння  учнями  ключовими  компетентностями, необхідними  

для  життя; 

 Забезпечення  здоров`язберігаючого  навчального  середовища  

всім  учасникам навчально-виховного  процесу, в  якому немає  

місця стресу, страху а  отже  не  руйнується  здоров`я 

 створення умов для розвитку обдарувань кожного учня закладу; 

 розвиток партнерських відносин між учасниками освітнього 

процесу, між школою та її оточенням; 

 створення педколективом школи комфортних умов навчання, за 

яких кожен учень відчуває свою інтелектуальну спроможність на 

рівні взаємовідносин “учитель - учень”, “учень - учень”, “учитель - 

батьки - учень”; 

 впровадження інноваційних інформаційних та педагогічних 

технологій у освітній процес; 

 створення єдиного інформаційного простору школи. 

 створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля, 

комфортного та доступного освітнього середовища. 
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 створення сучасної матеріально-технічної бази , будівництво 

нового корпусу 

 

Місія школи: Створення умов для формування освіченої , здорової , 

творчої особистості із стійкою громадянською позицією для успішної 

життєдіяльності,  конкурентоспроможності  і самодостатності.  

 

Основні завдання місії: 

• Створення рівного доступу для здобуття учнями якісної освіти. 

• Забезпечення в школі належних умов для навчання і виховання 

відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та 

педагогічних вимог. 

• Надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих 

потреб,  розвиток інтелектуальних здібностей дітей. 

• створення  оздоровчого та безпечного  шкільного середовища . 

 

Візія закладу-  школа соціального успіху, в якій працюють 

висококваліфіковані педагоги на засадах гуманізму та особистого 

фахового  росту. 
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3. SWOT- аналіз Новоселицькької ЗОШ №3 – опорного закладу 

 

Напрямок діяльності 

 

Сильні сторони 

(Потенційні внутрішні 

переваги) 

 

Слабкі сторони 

(Потенційні внутрішні 

недоліки) 

Організація освітнього 

процесу 

1.Широке впровадження 

ІКТ-технологій в освітню 

роботу закладу. 100 % 

педпрацівників володіють 

комп’ютером. 

2.  Збільшення  

кількості  здобувачів освіти; 

3. Високі результати  участі 

учнів в ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і ДПА (ЗОШ №3). 

4.Збільшення кількості 

призерів конкурсів різних 

рівнів (олімпіади, конкурси, 

) (Строінецька філія ) 

5. Відповідність харчоблоку 

нормам ХАСП (ЗОШ №3) 

1.  Невідповідність 

матеріально-технічної бази 

сучасним стандартам: 

відсутність фізкультурної  

зали    (Строінецька філія )                          

2.Приміщення         до           

шкільного підрозділу 

пристосовані.   (Строінецька 

філія ) 

3.Мала наповнюваність 

класів    (Строінецька філія )                      

4. Недостатня кількість дітей 

для створення одновікових 

груп у дошкільному 

підрозділі. (Строінецька 

філія ) 

Кадрова політика, 

управління персоналом 

1 Перевага демократичного 

стилю управління. 

2.Належний    рівень 

професійної компетентності 

педкадрівта  стабільність 

колективу. 

3.Партнерські відносини 

між учасниками освітнього 

процесу. 

4. Висвітлення інформації 

про діяльність закладу на 

вебсайті  закладу, у 

соціальній мережі фейсбук. 

 

1.Відсутність відповідної 

освіти вихователів 

дошкільного підрозділу 

2. Недостатнє бажання 

педагогів закладу друкувати 

свої надбання на сторінках 

періодичних видань. 

3. Відсутність фахового 

вчителя фізики. (ЗОШ №3) 

 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

1.100% заміна вікон на 

металопластикові. 

1. Недостатнє забезпечення 

комп’ютерною технікою. 
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2. Наявність внутрішніх 

туалетів 

3.Забезпечення 

діапроекторами і 

телевізорами кожного класу 

4.Підключення навчального 

закладу до мережі Інтернет; 

 

2. Зношений стан 

технологічного обладнання 

(плита електрична,), меблів в 

їдальні, підлоги на 

харчоблоці. (Строінецька 

філія ) 

3.Відсутність доріжки 

територією закладу до 

дитячого 

майданчика(Строінецька 

філія ) 

4.Перекриття даху 

(Строінецька філія ) 

5.Аварійна майстерня. 

(Строінецька філія ) 

6. Відсутність  актового залу 

та ще одного спортивного 

залу. (ЗОШ №3) 

7. Недостатня кількість 

класних кімнат для 

проведення освітнього 

процесу. (ЗОШ №3) 

8. Існує потреба в 

капітальному  ремонті 

системи опалення школи і 

завершення перекриття. 

(ЗОШ №3) 

 

  4. Стратегічний план 

    Стратегічний план    розвитку розрахований на 5 років включає в себе таки 

напрями : 

 Сучасне освітне середовище 

 Ми – школа сприяння здоров’ю 

 Діти- наше майбутнє 

 Створення єдиного інформаційного простору школи. 

 "Рівний - рівному " 

 Національно-патріотичне виховання 

4.1 Сучасне освітнє середовище 
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 Розвиток навчально-матеріальної бази, поліпшення умов праці й   

відпочинку вчителів та учнів. 

Мета:  

 забезпечення в школі належних умов для навчання і виховання 

відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних 

вимог. 

  створення сучасного і безпечного освітнього середовища .  

 

Завдання:  

 поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі школи;  

 виконати капітальні ремонти за новітніми технологіями, які 

передбачають тривалий гарантійний термін експлуатації;  

 забезпечити школу сучасними меблями відповідно до санітарно-

гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для 

організації освітнього процесу;  

 вжити додаткових заходів щодо залучення додаткових фінансових 

і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, 

благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання 

бюджетних та позабюджетних коштів. 

 здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази 

школи ; 

 підготувати пректно-кошторисну документацію для будівництво 

нового корпусу; 

 облаштування школи системою пожежної сигналізації , системи 

відео спостереження . 

Етапи реалізації  
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№ Зміст  роботи Термін виконання джерела 

фінансуання 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 Капітальний ремонт 

системи опалення  

школи 

 

  

  

  

  Міський 

бюджет 

 

2 Модернізація навчальних 

кабінетів 

 

      

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

Державний 

бюджет, 

спонсори 

3 Заміна  даху школи        Міський 

бюджет, 

участь в 

проектах 

4 Виготовлення проектно -

кошторісної  документації 

на будівництво нового 

корпусу школи 

  

 

  

    

 
Міський 

бюджет 

5 Будівництво нового 

корпусу школи 

       Державний 

і міській 

бюджет 

6 Облаштування школи 

системою пожежної 

сигналізації і системи 

відео спостереження 

 

  

 

  

    
Міський 

бюджет, 

спонсори 

7 Облаштування шкільної 

їдальні: 

косметичний ремонт 

(стіни, стеля, 

підлога)обідньої зали 

косметичний ремонт 

кухні, складських 

приміщень (стіни, стеля) 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

Міський 

бюджет, 
спонсори 

8 Придбання обладнання та 

меблів для 

спеціалізованих кабінетів: 

математика, географія , 

хімія  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

 
Державний 

бюджет 

9 Створення спортивного 

майданчика 

      Міський 

бюджет, 

участь в 

проектах 
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10  Ремонт частини коридору        Державний 

і міській 

бюджет 

11  Утеплення і ремонт 

частини фасаду школи 

      Міський 

бюджет, 

участь в 

проектах 

12 Створення шкільного 

музею 

      Міський 

бюджет 

 

Очікувані результати:  

 забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних та 

інженерно-технічних вимог безпечних та комфортних умов навчання та 

життєдіяльності;  

 оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу; 

 залучення позабюджетних коштів, покращення роботи з охорони   

праці , пожежної безпеки та соціального захисту; 

 створення сучасного освітнього закладу. 

 

4.2  Ми – школа сприяння здоров’ю 

 

          Мета: 

 впровадження  здоров’язберігаючих технологій  в  освітній процес ; 

 створення  оздоровчого та безпечного  шкільного середовища . 

 

Завдання:  

 забезпечення здобувачів освіти необхідною інформацією для 

формування  особистої стратегії, яка б дозволила зберегти і 

зміцнити здоров’я. 

 створення науково-інформаційного простору з питань 

збереження та   зміцнення здоров’я учасників освітнього 

процесу. 
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 розширення та урізноманітнення шляхів взаємодії закладу 

освіти, батьків і  громадськості в контексті зміцнення здоров’я. 

 спрямувати виховну у та позаурочну роботу  на пропедевтику 

захворювань, збереження життя та здоров’я,  формування  

культури  здоров`я. 

 створення в закладі освіти цілісної системи позитивного підходу 

до   здорового способу життя, забезпечення якісної підготовки 

здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання. 

 сприяння формуванню підстав для критичного мислення 

відносно знань, навичок, практичних дій, направлених на 

збереження здоров’я. 

Етапи реалізації  

 

№ 
Зміст роботи Термін виконання 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Здійснювати  систематичний 

моніторинг стану  здоров’я  учнів  , 

що дає змогу визначити тенденції 

захворювань. 

          

2 

Створення  оздоровчого та 

безпечного  шкільного середовища, 

де  реалізовується : 

    - виконання санітарно-гігієнічних 

норм (освітлення, зручні парти); 

    -організація якісного харчування; 

   - обладнання класів і коридорів з 

урахуванням ідеї розвитку здоров’я 

дітей 

          

3 

 Спрямування виховної роботи на 

пропедевтику захворювань, 

збереження життя та здоров’я 

 

          

4 

Впровадити здоров’язберігаючі 

технології  в  навчально-виховний 

процес: 
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    - посилити  всі види  активності 

на уроках; 

    -створити  позитивну  емоційну  

та доброзичливу атмосферу під час 

перебування дитини у школі; 

    - розподілити  розумові  наван-

таження з урахуванням вікових, 

фізіологічних   та психологічних 

особливостей учнів 

5 

Запровадження серії проектів з 

питань збереження психічного 

здоров’я дітей та створення 

психологічного комфорту в 

навчальних закладах як для учнів, 

так і педколективу 

          

6 

Проведення педагогічних рад, нарад, 

загальношкільних батьківських 

зборів  
          

7 

Проведення індивідуальних, 

групових, медико – психологічних 

консультацій з проблем здоров’я. 

          

8 

Забезпечення контролю за порядком, 

якістю та дотриманням норм 

харчування дітей в школі. 

          

9 

Здійснення психолого-соціальної 

підтримки особистості дитини, яка 

опинилася в складних життєвих 

умовах, під час навчально-

виховного процесу 

          

10 

Впроваджувати  в  навчальний  

процес  елементи  технологій, 

спрямованих  на  зміцнення  

здоров`я  учнів , формування  

культури  здоров`я 

          

11 

Забезпечення належної організації 

відпочинку та оздоровлення дітей. 

Організація роботи літнього 

пришкільного табору 

          

12 

Залучення учнів до занять спортом у 

спортивних секціях та гуртках у 

позаурочний час 

          

Очікувані результати: 
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 Школа сприятиме покращенню фізичного, психічного, духовного 

здоров’я учнів.  

 Створення безпечного, комфортного середовища  для всіх учасників 

навчально- виховного процесу     

 Формування ціннісного ставлення до здоров'я, що включає свідоме й 

відповідальне ставлення учнів, батьків та вчителів до своєї поведінки, яка 

впливає на стан здоров'я. 

 Створення гігієнічних умов, що забезпечить оптимізацію освітнього 

процесу дітей та вчителів у школі. 

 Збільшення обсягу рухової активності дітей, вчителів  відповідно до 

індивідуальної фізіологічної потреби у фізичному навантаженні.  

 Створення умов для реалізації творчого потенціалу учнів, вчителів, 

спрямування їх на духовне та фізичне самовдосконалення. 

 Зміна соціального менталітету батьків та формування у них навичок 

здорового  способу  життя. 

 Отримання особистого досвіду та вмінь з реалізації практичних дій, 

спрямованих на енергозбереження та зменшення впливу на довкілля 

 Учні отримають практичні навички здорового способу життя, яких вони 

дотримуватимуться в подальшому житті; 

 Сприятливі умови для навчання дитини підвищить розумові здібності, 

покращиться якість знань учнів; 

 

 

4.3. Створення єдиного інформаційного простору школи 

 

Мета: 

 автоматизація управлінської діяльності, забезпечення підвищення 

якості освіти на основі розвитку ІКТ компетенцій адміністрації, учителів 

і учнів. 
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Завдання:  

 Основними учасниками і користувачами єдиного інформаційно-

освітнього простору мають бути: педагоги, учні, адміністрація 

школи, батьки 

 

Етапи реалізації  

 

№ Зміст  роботи Термін виконання джерела 

фінансуання 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 Підключення всіх 

користувачів навчального 

закладу до мережі 

Інтернет 

       

Міський 

бюджет, 

державний 

бюджет 

 

2 Запуск і налаштування 

шкільного виділеного 

сервера 

        

 

3 Створення умов для 

навчання співробітників 

школи нових 

комп'ютерних 

технологій 

          

 

4 Створення внутрішньої 

бази 

інформаційних ресурсів 

       

 

 

 

5 Оснащення предметних 

кабінетів інтерактивним 

устаткуванням 

а) Створення  3 інформаційних 

кабінетів в яких є мультіборд  

(географічний, математичний , 

хімічний)  

б) Оновлення комп'ютерного класу 

№1 

в)Придбання лінгафонного  

кабінету  

Державний 

і міській 

бюджет 

6 Удосконалення шкільного 

сайту й робота з ним 
          

 

7 Інформатизація 

бібліотечної 

діяльності 
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8 Впровадження 

навчальних 

програм з ІКТ - 

підтримкою 

          

 

 

 

9 Розробка цифрових 

освітніх 

ресурсів 

          

 

10 Впровадження елементів 

дистанційної 

освіти, опрацювання 

платформ для проведення 

он-лайн уроків 

          

 

11 Організація внутрішньої 

системи підтримки обміну 

досвідом в галузі ІКТ 

          

 

12 Залучення батьків до 

спілкування через ІКТ – 

технології (сайт школи, 

блоги  вчителів) 

          

 

13 Проведення круглих 

столів , семінарів, 

засідань творчих груп з 

теми "Інформаційно-

комунікаційні технології" 

          

 

14 Створення електронного 

журналу і щоденника  
      

 

 

 

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 розвиту школи; 
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 створення загальношкільної матеріально-технічної та науково-

методичної  бази даних; 

 оновлення наповнюваності шкільного сайту; 

 практичне засвоєння, а в подальшому застосування  педагогами та 

учнями ІКТ в освітньому процесі; 

 опанування інформаційних платформ для проведення 

дистанційного навчання; 

 здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати 

інформацію. 

 

 

4.4 Діти- наше майбутнє 

Мета  

 створення сприятливих умов для самореалізації особистості учня; 

 розвиток інтелектуальних, творчих здібностей дітей; 

 підвищення рівня компетентності та педагогічної майстерності 

вчителів школи. 

 

Завдання : 

 створення умов для всебічного розвитку та розкриття 

інтелектуального потенціалу обдарованих дітей; 

 сприяння самореалізації ерудованого учня в освітньому процесі; 

 створення системи психолого-педагогічної підтримки та 

супроводу обдарованих учнів; 

  

Етапи реалізації  
 

№ Зміст  роботи Термін виконання джерела 

фінансуання 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 Дослідження 

особистісних рис учнів, 

цілеспрямовані на пошук 

обдарованих дітей у 
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відповідності 

до різних типів 

обдарованості 

(інтелектуальна, творча, 

художньо 

естетична, соціальна); 

2 Науково-методична 

підготовка 

педагогічних кадрів з 

питань розробки та 

удосконалення форм, 

методів і засобів пошуку, 

навчання і виховання 

обдарованих дітей; 

          

 

3 Проведення  І етап 

Всеукраїнських 

учнівських 

олімпіад з базових 

дисциплін; 

- шкільні олімпіади серед 

учнів 4 

класів з української мови, 

математики; укр. мови 

 

          

 

4 Систематичне оновлення 

Банку даних обдарованих 

дітей; 

          

 

 

 

5  Співпраця батьків та 

педагогів 

школи (анкетування 

батьків, 

індивідуальне та групове 

консультування). 

          

 

6 Участь учнів школи у 

Всеукраїнських 

учнівських 

олімпіадах з базових 

дисциплін, 

конкурсі-захисті науково 

дослідницьких робіт 

учнів-членів 

          

 
Міський 

бюджет 
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Малої академії наук 

України, конкурсах 

учнівської творчості, 

виставках, фестивалях, 

змаганнях, 

командних турнірах; 

 

7 Підвищення рівня 

професійної 

компетентності педагогів, 

що працюють з 

обдарованою молоддю, 

через різні форми 

методичної роботи; 

          

 
Міський 

бюджет, 
 

8 Моральне та матеріальне 

заохочення обдарованих 

учнів і вчителів які 

підготували  переможців 

олімпіад , конкурсів і 

змагань; нагородження на 

загальношкільних зборів 

"Звітує шкільна родина" 

          

 

 
Міський 

бюджет, 

спонсори 

9 Впровадження 

особистісно-орієнтованих 

технологій; 

 використання 

диференційованого 

підходу; 

 введення спецкурсів, 

факультативів. 

          

 

 
 

Очікувані результати: 

 впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій;  

 забезпечення соціально-правових гарантій обдарованій молоді, 

створення системи її морального і матеріального заохочення до 

науково-дослідницької та навчально-творчої діяльності; 

 підвищення професійного рівня педагогів; 
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 орієнтування дитини на успіх у житті; 

 розвинена інтелектуальна культура особистості з високим рівнем 

самореалізації . 

 

4.5  "Рівний - рівному " 

Мета  

 розширення практики індивідуального та  інклюзивного навчання дітей 

з особливими освітніми потребами; 

 

 створення умов для особистісного розвитку дітей із особливими 

потребами, формування освітньо - розвивального середовища для них 

шляхом забезпечення психолого-педагогічного, медико-соціального 

супроводу. 

 

Завдання : 

 

 здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти 

відповідного рівня у середовищі здорових однолітків відповідно 

до Державного стандарту загальної середньої освіти; 

 забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх 

здібностей; 

 створення освітньо-реабілітаційного середовища для 

задоволення освітніх потреб учнів з особливостями 

психофізичного розвитку; 

 створення позитивного мікроклімату у загальноосвітньому 

навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування 
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активного міжособистісного спілкування дітей з особливими 

освітніми потребами з іншими учнями; 

 забезпечення диференційованого психолого-педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами; 

 надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з 

особливими освітніми потребами, залучення батьків до 

розроблення індивідуальних планів та програм навчання 

Етапи реалізації 
 

 

№ 
Зміст роботи Термін виконання 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Забезпечити інклюзивне освітнє 

середовище для дітей з особливими 

освітніми потребами 

          

2 

Надання консультаційних послуг 

батькам дітей з особливими 

освітніми потребами 

          

3 

Запровадити систему відслідкування  

та своєчасного реагування з метою 

раннього виявлення й надання 

потрібної підтримки дітям з 

порушеннями розвитку 

          

4 

Проводити різноманітні сучасні 

ефективні форми навчально-

методичної роботи з педагогами 

щодо  впровадження інклюзивного  

навчання 

          

5 

Створити умови для роботи з дітьми 

з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного навчання. 

          

6 
Відкритість інформації з теми на 

сайті школи 
          

 

Очікувані результати: 



22 
 

 розвиток толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми 

потребами з боку однолітків, педагогів, батьків, громадськості; 

  забезпечення повноцінної соціально-психологічної адаптації та 

самоактуалізації дітей в умовах навчального закладу; 

 для учнів з особливими потреба створення  умови для 

навчання спільно з однолітками; 

 

4.6 Національно-патріотичне виховання 

Мета : 

 посилення моральної складової в загальній системі формування у 

школярів національної гідності, готовності до виконання 

громадянських та конституційних обов’язків, розвиток психологічних і 

професійних якостей. 

 

Завдання:  

 виховання в учнів школи почуття гордості за Українську 

державу; 

 формування високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної 

та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, 

родини ; 

 виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до 

Конституції України, Законів України, державної символіки; 

 формування здорового способу життя, прагнення до фізичного 

саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, 

які існують у сучасному суспільстві; 

 підтримка та пропагування сімейних цінностей. 

Етапи реалізації 

№ Зміст  роботи Термін виконання виконавці 
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2021 2022 2023 2024 2025 

1 Здійснювати заходи, 

спрямовані на формування 

в учнів поваги до 

Конституції України та 

символів держави: 

- забезпечити 

вивчення Конституції 

України, символів 

держави під час 

викладання уроків історії, 

основ правознавства та в 

позакласній роботі; 

- оформити в 

навчальних кабінетах, 

вестибюлі колегіуму 

куточки державної 

символіки; 

- забезпечити 

використання державної 

символіки під час 

проведення свят, 

урочистостей, відзначення 

пам’ятних дат в колегіумі; 

- оформити  в 

бібліотечно – 

інформаційному центрі  

постійно діючі тематичні 

виставки з питань 

вивчення Конституції 

України та символів 

держави; 

 

          

 
 

Учителі 

історії та 

правознавс

тва, 

Класні 

керівники 

 

Адміністра

ція, 

завідуючі 

кабінетами 

 

 

Педагог - 

організатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар 

 

 

2 Прес-центру ДО 

«Райдуга» практикувати 

публікації творів (проза, 

поезія) учнів про звичаї, 

традиції, обряди 

українського народу. 

          

 

Педагог-

організатор

, голова 

прес-

центру 
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3 Забезпечити створення 

необхідних передумов для 

формування в учнів 

колегіуму основ 

полікультурності, 

відкритості та 

толерантного ставлення 

до культури, мистецьких 

традицій, вірувань інших 

народів: 

- започаткувати 

розвиток прямих зв’язків 

колегіуму з навчальними 

закладами споріднених 

міст ( у рамках загально 

колегіального проекту 

«Міста – побратими 

Новоселиці»); 

- створити 

методичний посібник 

«Від громадянина 

України до громадянина 

світу»; 

 

- проводити заходи 

до Дня Європи; 

          

 

 

Керівники 

груп 

 

 

 

 

 

Заступник 

директора 

з ВР 

 

 

Заступник 

директора 

з ВР, 

педагог-

організатор

, класні 

керівники 

4 Брати участь у 

Всеукраїнських 

організаційно – масових 

заходах патріотичного 

спрямування 
          

Заступник 

директора 

з ВР, 

педагог-

організатор

, 

Класні 

керівники 

5 Проводити бесіди, 

тематичні виховні години, 

години спілкування щодо 

дотримання Міжнародної 

          

Керівники 

груп 
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Конвенції з питань захисту 

прав дитини 

6 Проведення МО для 

педагогічних працівників 

школи з питань 

нормативно – правового 

забезпечення 

національно-

патріотичного виховання 

          

Адміністра

ці 

7 Брати активну участь у 

волонтерських акціях 

«Милосердя», «Хай серце 

не втрачає доброти». 

          

Соціально 

– 

психологіч

на служба 

8 У рамках Міжнародного 

місячника шкільних 

бібліотек започаткувати 

проведення місячника 

«Виховуємо громадянина 

– патріота України». 

          

 
Бібліотекар  

9 Залучати до проведення 

виховних заходів 

учасників бойових дій на 

Сході України, 

представників 

волонтерських організацій 

          

Заступник 

директора 

з ВР, 

педагог-

організатор 

10 Брати участь у «Вахті 

пам’яті Небесної Сотні». 
          

Учителі 

історії та 

правознавс

тва 

11 Проводити тиждень 

національно – 

патріотичного виховання 

          

педагог-

організатор

, вчитель 

ЗВ 

12 Вшановувати жертв 

політичних репресій 

          

Заступник 

директора 

з ВР,  

класні 

керівники 
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13 Організувати постійний 

догляд та впорядкування 

меморіалу , що 

знаходиться у міському 

парку 

          

Заступник 

директора 

з ВР, 

педагог-

організатор 

14 Організовувати та 

проводити екскурсії 

юнаків 10 – 11 – х класів у 

військові частини міста  з 

показом військової 

техніки та ознайомлення з 

життям 

військовослужбовців 

          

Керівник 

гуртка 

військово – 

патріотичн

ого 

виховання 

15 Організовувати та 

проводити заходи, 

присвячені Дню захисника 

Вітчизни та Дню збройних 

сил України 

 

          

Керівник 

гуртка 

військово – 

патріотичн

ого 

виховання, 

педагог-

організатор 

16 Проводити зустрічі з 

учасниками АТО 

 

          

 

17 Активно брати участь у 

військово – патріотичній 

грі «Сокіл» («Джура»). 

          

Заступник 

директора з 

ВР, 

керівник 

гуртка 

військово – 

патріотичн

ого 

виховання, 

педагог-

організатор 

18 Проводити моніторинги 

щодо обізнаності учнів 

школи зі своїми правами 

та обов’зками 

          

Учитель 

правознавс

тва 
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Очікувані результати: 

 посилити формування у школярів поваги до України, її державних 

символів; 

 забезпечити утвердження в учнів школи  патріотизму, посилення 

виховної складової в загальній системі формування в школярів 

національної гідності, готовності до виконання громадянських і 

конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань 

українського народу; 

 посилити формування в учнів патріотичних переконань щодо 

відданості та вірності українському народові, готовності до оборони 

України, забезпечення захисту її суверенітету, територіальної 

цілісності і недоторканості; 

 створити умови для реалізації творчого потенціалу  учнів, спрямовані 

на їх духовне,  моральне,  фізичне становлення та самовдосконалення;  

 збільшення кількості   учнів,  які займатимуться   різними   видами   

творчої,   культурно-освітньої, військово-патріотичної   та   

фізкультурно-масової   роботи,    що сприятиме  зниженню рівня 

злочинності,  поширенню тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії. 

 


