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ОСНОВНІ ЦІННОСТІ ШКОЛИ 

Ефективність та успішність 

Безпека, відповідальність, чесність 

Повага до особистості дитини й дорослого 

Розуміння, партнерство, дружба 

Спільна праця, взаємодопомога, довіра 

Самовдосконалення, стабільність, доброта 

Професійність, безперервний розвиток педагогів 

 

МІСІЯ ШКОЛИ 

Стати лідером серед шкіл міста з впровадження сучасних освітніх 

технологій, які базуються на елементах STEM-освіти, інформаційних 

технологіях  з метою створення умов для отримання кожним учнем відповідно 

якісної освіти. 

 

ВІЗІЯ ШКОЛИ 

Розвиток та формування в учнів ключових компетентностей, необхідних 

для успішної життєдіяльності конкуретноспроможної і самодостатньої 

особистості, формування сучасної моделі випускника школи, спроможного 

реалізувати власний творчий потенціал. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛИ 

Корпус № 1 школи збудовано в 1957 році. У 1985 році добудовано нові 

приміщення школи, яка тепер сягає з вулиці Хрещатик до вулиці Небесної 

Сотні і має площу майже 10000 квадратних метрів. 

Функціонує 95 навчальних кабінетів, 2 майстерні, кабінет обслуговуючої 

праці. До послуг учнів 2 актових та 4 спортивні зали, бібліотека, шкільна 

їдальня, медичний кабінет. 

Забезпечення та розвиток матеріально-технічної бази школи. 

У школі створена сучасна матеріальна база, в освітньому процесі 

використовуються: 

- 12  проекторів з інтерактивними дошками, 

- 4 проектори з інтерактивним модулем, 

- 6 кабінети інформатики, 

- 139 комп’ютерів в навчальних кабінетах, 57 ноутбуків, 

- 67 плазмових телевізорів, 

- 2 інтерактивні панелі, 

- 6 проекторів. 

Організовано інформаційно-ресурсне забезпечення школи, наявні: 

швидкісний Internet, 

шкільний сайт, 

інформаційний вітраж (освітня карта) біля входу до школи. 

Видаються: 

щомісячний інформаційний вісник, 
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друкована інформативна продукція (шкільні щоденники, буклети, 

календарики тощо), 

шкільна газета «Альтаїр». 

Вчителі публікують роботи у фахових журналах. 

У шкільній бібліотеці здійснена передплата періодичних видань. 

Усі вчителі володіють методикою використання інформаційних 

технологій, використовуючи її для проведення уроків з різних предметів. 

У школі навчається 2285 учнів. 

Школа має таку організаційну структуру: 

Навчальний 

рік 

Кількість 

класів 

(основна 

та старша 

школа) 

Кількість 

класів  

(початкова 

школа) 

Кількість 

учнів 

ДУ №1 ІІ зміна 

2021-2022 42 30 2217 58 16 класів 

(5-7 класи) 

2020–2021 44 31 2285  61 учень 16 класів  

(4-7 класи) 

2019–2020 39 30 2242  62 учні 11 класів  

(4-ті та 5-ті) 

2018–2019 39 30 2206  62 учні 11 класів  

(4-ті та 5-ті) 

2017–2018 38 27 2101 69 учнів 4-ті класи 

(5 класів ) 

2016–2017 37 26 2008 70 учнів 4-ті класи  

(5 класів) 

2015–2016 38 25 1941 35 учнів 4-ті класи  

(5 класів) 

 

У початковій школі (2021-2022 н. р.) 30 класів. Всі початкові класи 

працюють за  типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом 

Шияна Р.Б. Учителі пройшли  курсову перепідготовку на базі Черкаського 

обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників або на 

Всеукраїнських навчальних платформах-студіях онлайн-освіти EdEra тощо. Всі 

навчальні кабінети обладнані технічними засобами навчання. Оснащення 

навчальних кабінетів початкової відповідає вимогам: Державного стандарту 

початкової освіти; вимогам санітарного законодавства, пожежній та 

електробезпеці, вимогам охорони здоров’я здобувачів освіти. 
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У школі працює 139 вчителів та 2 бібліотекарі, із них:  

мають педагогічне звання 

40 – учитель-методист, 

29 – старший учитель,  

93 вчителі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 

2 учителі нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти», 

1 – Заслужений учитель України.  

Впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних 

технологій, зокрема інформаційних, стало одним з пріоритетів у роботі школи. 

Спеціалізація школи – поглиблене і профільне вивчення іноземної мови 

та математики. 

Навчальний 

рік 

Поглиблене та профільне 

вивчення іноземної мови 

Поглиблене та профільне 

вивчення математики 

Початкова 

школа 

Базова 

школа 

Старша 

школа 

Базова 

школа 

Старша 

школа 

2021-2022 0 26 5 2 4 

2020–2021 5 27 5 3 4 

2019–2020 10 23 5 5 4 

2018–2019 16 20 1 4 3 

2017–2018 21 18 3 6 2 

2016–2017 22 14 3 6 2 

2015–2016 22 13 3 5 3 

Спеціалізація дає можливість школі розвивати такий напрям як STEM-

освіта. У школі функціонує гурток науково-технічного напрямку 

«Робототехніка», формується освітнє STEM-середовище, заплановано 

створення та відкриття STEM-лабораторії, обладнано кабінети географії, 

біології та хімії, проводяться інтегровані (бінарні уроки) з предметів 

природничо-математичного циклу. Учні школи беруть активну участь у 

заходах, які проводяться за підтримки Міністерства освіти і науки України, 

наприклад: математичного конкурсу «Кенгуру», природознавчій грі 

«Геліантус», інтернет-турніру «Відкрита природнича демонстрація». Також 

учні школи є призерами ІІ, ІІІ та ІV етапів  конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН. 

 

Участь учнів у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН 

Навчальний 

рік 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ІІ етап 

Кількість 

призерів 1 5  7 5 4 

ІІІ етап 

Кількість 

призерів 1 5  1 4 3 
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IV етап 

Кількість 

призерів 

- 1 1 2 1 

Для підвищення якості освіти в процесі викладання іноземної мови 

навчання англійської мови в 1–7 класах відбувається за НМК «Оксфорд». 

Школа продовжила працювати за проектом E-Twinning Plus.  

Школа є Асоційованим членом проекту АШЮ (Асоційованою школою 

ЮНЕСКО). 

 

Рейтинг школи за результатами ЗНО учнів  

серед закладів загальної середньої освіти міста 

 

Рік 2016 2017 2018 2019 2020 

      

Рейтинг по 

місту 

4 4 6 5 4 

У школі систематично здійснюють заходи зі зміцнення навчально-

методичної та матеріально-технічної бази, дотримання вимог безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу, створені умови для рівного 

доступу до якісної освіти.  

 

ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ: 

1. Забезпечення відповідно до санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних 

вимог комфортних і безпечних умов навчання та праці  для здобувачів 

освіти. 

2. Формування сучасного розвивального, мотивуючого до навчання 

освітнього простору для учнів, орієнтованого на всебічний 

індивідуальний розвиток особистості дітей. 

3. Розроблення освітньої програми, яка б враховувала спеціалізацію  школи 

– поглиблене і профільне вивчення іноземної мови та математики. 

4. Формування компетентностей, потрібних для успішної самореалізації 

особистості в суспільстві. 

5. Впровадження в освітній процес інноваційно-комунікаційних технологій. 

Формування цифрової грамотності учнів і педагогів. 

6. Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, 

розвиток творчого потенціалу педагогів. 

7. Покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. 

 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ ШКОЛИ 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1 

забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, 

сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу 

освітнього процесу, компетентнісного підходу та  реалізації індивідуальних 
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освітніх траєкторій здобувачів освіти, врахування світового досвіду та 

принципів сталого розвитку 

 

 ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ ТЕРМІН  

ВИКОНАННЯ 

1.1.  Здійснення заходів щодо зміни структури школи з 

І-ІІІ ступенів на І-ІІ ступені.  

2021-2026 

1.2. Вивчити потребу в кількості учнів та класів в 

межах мікрорайону, оцінити можливості школи 

відповідно до потреби у кількості класів та учнів. 

2021-2023 

1.3.  Підготувати пропозиції щодо створення гімназії 

Засновнику школи 

2026 

1.4. Підготувати Освітню програму гімназії відповідно 

до державних стандартів та Типових освітніх 

програм 

2026 

1.5. Створення умов  для формування професійних 

компетентностей педагогів: інтелектуальної, 

психологічної, управлінської; мотиваційної, 

проектної, методичної. 

2021-2026 

1.6. Включення у план підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників 

курсів з питань використання новітніх методик 

викладання, SТEM-освіти. 

2021-2026 

1.7.  Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій навчання; впровадження сучасних 

методик дистанційного навчання природничо-

математичних предметів. 

2021-2026 

1.8.  Проведення заходів з питань обміну досвідом, 

підвищення фахової майстерності, впровадження 

інноваційних форм і методів навчальної та 

проектної діяльності для педагогічних працівників. 

2021-2026 

1.9. Організація щорічного моніторингу якості роботи 

педагогічних працівників. 

2021-2026 

1.10. Стимулювання педагогів до особистого і 

професійного зростання їх участі  у різнопланових 

заходах регіонального, всеукраїнського, 

міжнародного рівнів.  

2021-2026 

1.11. Орієнтування педагогів на врахування 

компетентнісного підходу у навчанні при 

складанні календарно-тематичного планування. 

2021-2022 

1.12. Модернізація змісту освіти відповідно до основних 

пріоритетів: особистісної та компетентнісної 

орієнтованості, спрямованості на гармонійний 

розвиток особистості,  міжпредметної інтеграції, 

2021-2026 
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доступності, посилення діяльнісного і креативного 

складників змісту освіти та  впровадження 

провідних освітніх технологій на всіх ступенях 

освіти. 

1.13. Впровадження пропедевтичних курсів з окремих 

предметів: математики, інформатики, історії, 

іноземних  мов. 

2021-2026 

1.14. Розширення списку факультативів, додаткових 

занять з іноземних мов. 

2021-2026 

1.15. Залучення  учнів школи до участі у 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових 

дисциплін, конкурсах учнівської творчості, 

виставках, фестивалях, змаганнях, командних 

турнірах тощо. 

2021-2026 

1.16. Проведення наукової роботи з учнями, 

інтегрованих (бінарних) уроків з предметів 

природничо-математичного циклу та напрямів 

STEM-освіти. 

2021-2026 

1.17. Забезпечення комплексної інформатизації 

освітнього процесу, та використання новітніх 

інформаційних технологій освітньої практики. 

Розвиток комп’ютерної грамотності учнів та 

педагогів школи. 

2021-2026 

1.18 Створення якісної системи психолого-

педагогічного супроводу освітнього процесу для 

покращення його ефективності на засадах 

гуманітаризації освіти. 

 

2021-2026 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2 

забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці, створення 

освітнього простору, що сприяє формуванню ключових компетентностей та 

наскрізних  знань  здобувачів освіти. 
 

 

 ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ ТЕРМІН 

ВИКОНАННЯ 

2.1.  Проведення моніторингу рівня технічного 

забезпечення школи. 

2021-2022 

2.2. Формування освітнього STEM-середовища у 

школі: створення та відкриття STEM-лабораторії. 

2021-2022 

2.3. Поповнення бази технічних засобів навчання 

(проекторів, ноутбуків, мультимедійних 

комплексів тощо) для навчальних кабінетів. 

2021-2026 
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2.4. Модернізація в школі локальної Інтернет-мережі, 

забезпечення доступу до високошвидкісного 

Інтернету; удосконалення шкільного сайту і 

роботи з ним. 

2021-2022 

2.5. Участь у міському проекті «Громадський бюджет» 

з метою зміцнення матеріально-технічної бази 

школи. 

2021-2026 

2.6. Переобладнання шкільної бібліотеки в 

інформаційно-ресурсний центр.   

2021-2026 

 

ВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ УПРОВАДЖЕННЯ  

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ШКОЛИ 

 

1. Рішення засновника про створення гімназії. 

2. Затвердження Статуту гімназії. 

3. 100% педагогів щорічно підвищують свій професійний та 

загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність. 

4. 85% учителів використовують у своїй роботі інноваційні технології. 

5. За результатами моніторингу на 5% збільшилася кількість здобувачів 

освіти, що мають високий і достатній рівні навчальних досягнень. 

6. Обладнано STEM-лабораторію. 

7. 100% навчальних кабінетів забезпечені технічними засобами навчання. 

8. Забезпечується прозорість та відкритість діяльності школи через 

шкільний сайт. 

9. Модернізація локальної Інтернет-мережі, забезпечення доступу до 

високошвидкісного Інтернету. 

10.  Переобладнано шкільну бібліотеку в інформаційно-ресурсний центр.   

 

 

 

 
 


