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1. Повна назва закладу: комунальний заклад освіти «Магдалинівська 

спеціальна школа» Дніпропетровської обласної ради».  

2. Форма власності: обласна комунальна власність. 

3. Юридична та фактична адреса: 51100, Дніпропетровська область, селище 

Магдалинівка, вул. Набережна, 19. 

4. Структура обласного закладу освіти та особливості змісту освіти 

відповідно до певного ступеня.  

Спеціальна школа є закладом загальної середньої освіти, який задовольняє 

потреби дітей з порушеннями  інтелектуального розвитку. 

Структура закладу: 

- дошкільне відділення;  

- спеціальна школа; 

- корекційно-розвиткове відділення; 

- пансіон. 

5. Підстава для складання Стратегії. 

Визначення перспективи розвитку закладу як закладу, що забезпечує права 

дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, 

психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної 

середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку. Реалізація 

Державних стандартів у галузі освіти, створення умов для підвищення рівня розвитку 

кожної дитини, її самореалізації, здійснення ефективної підготовки випускників до 

майбутнього життя. 

6. Актуальність та обґрунтування Стратегії. 

Стратегія є комплексом методичних, матеріально-технічних та 

управлінських розділів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально 

враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів школи.  

Стратегія дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями 

діяльності закладу освіти на найближчі 5 років.  

7. Етапи реалізації Стратегії:  

- організаційний – 2022-2023 роки; 

- практичний – 2023-2025 роки; 

- корегуючий 2025-2026 роки. 

8. Концептуально-ідеологічна складова. 

В основу Стратегії розвитку спеціальної школи покладено становлення 

особистості, яка володіє навичками та компетентностями, визначеними Законом «Про 

освіту» та державними стандартами.  
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Мета стратегії: Створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечує 

учням доступну, якісну й ефективну освіту, виховує творчу особистість, створює умови 

для інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, здійснює 

ефективну підготовку випускників до майбутнього життя.   

Місія школи: забезпечити умови для всебічного розвитку, навчання, виховання 

та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами,  готовими до ефективної праці 

в конкурентному середовищі. 

Візія школи: сучасний європейський заклад з висококваліфікованими 

педагогами-дефектологами, які володіють новітніми інформаційними та 

педагогічними технологіями; наявність корекційного обладнання для здійснення 

комплексних навчальних та реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення 

здоров’я та корекцію порушень для подальшої інтеграції в суспільство дітей з 

особливими освітніми потребами та формування у них готовності до трудової 

діяльності.  

 Цінності закладу освіти 

- Патріотизм, національна свідомість 

- Рівні можливості 

- Колективізм, партнерство, дружба 

- Турбота про себе, про інших людей, про суспільство 

- Духовність і культура 

- Прозорість, толерантність, відкритість до діалогу 

- Ефективність та успішність 

- Висока моральність 

- Відповідальність, чесність 

- Здоров’я, здоровий спосіб життя, екокультура 

- Повага до особистості дитини і дорослого 

- Спільна праця, взаємодопомога, довіра 

- Професійність, безперервний розвиток педагогів 

Принципи діяльності закладу: 

- Дитиноцентризм 

- Єдність навчання, виховання та розвитку 

- Взаємодія учнів, учителів, батьків 

- Академічна доброчесність та академічна свобода 

- Забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності  

- Рівність умов для повної реалізації кожним учнем його здібностей, таланту, 

всебічного розвитку  

- Прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень 
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- Гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних 

цінностей. 

9. Планування основних напрямків діяльності закладу відповідно до 

стратегічних завдань, типу та специфіки його роботи. 

Пріоритетні напрямки діяльності закладу 

1. Підвищення якості освітнього процесу. 

2. Формування здорового способу життя. 

3. Підвищення фахової компетентності педагогічних кадрів. 

4. Зміцнення матеріально-технічної бази. 

5. Розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

 

9.1. Стратегія розвитку освітнього, виховного, корекційно-розвиткового 

процесу 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Період/ 

термін 

виконання 

Відповідальна 

особа 

Примітка  

1 Забезпечення комфортних і 

безпечних умов освітнього 

процесу 

2022-2026 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

 

2 Формування розвивального та 

мотивуючого до навчання 

освітнього простору 

2022-2026 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

 

3 Формування простору  

інформаційної взаємодії та 

соціально-культурної 

комунікації учасників освітнього 

процесу 

2022-2026 Завідувач 

бібліотекою 

 

4 Оснащення класів та шкільних 

кабінетів сучасними засобами 

навчання та ІКТ 

2022-2026 Директор, 

заступник 

директора з 

господарської 

роботи 

 

5 Співпраця зі Службою у справах 

дітей, Центром сім’ї та молоді та 

правоохоронними органами 

2022-2026 Заступник 

директора з 

виховної 

роботи, 

соціальний 

педагог 
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6 Здійснення виховного процесу 

відповідно до діючих державних 

програм  

2022-2026 Заступник 

директора з 

виховної 

роботи, 

педагогічний 

колектив 

 

7 Відродження національних свят 

та обрядів, національних 

традицій 

2022-2026 Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

 

8 Розширення сфери  діяльності 

учнів шляхом збереження та 

збільшення мережі гуртків, 

спортивних секцій, об’єднань за 

інтересами 

2022-2026 Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

 

9 Проведення змістовного 

дозвілля учнівської молоді, 

спортивних змагань, фестивалів, 

свят тощо 

2022-2026 Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

 

10 Зростання зацікавленості 

педагогічної та батьківської 

спільноти у вихованні дітей на 

засадах духовності, традиційних 

цінностей українського народу. 

Залучення батьків учнів до 

життя закладу через організацію 

спільних справ 

2022-2026 Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

 

 

9.2. Стратегія розвитку матеріально-технічної бази 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Період/ 

термін 

виконання 

Відповідальна 

особа 

Примітка  

1 Доукомплектація комп’ютерною 

технікою, мультимедійними 

дошками класних кімнат та 

кабінетів 

2022-2026 Директор, 

заступник 

директора з 

господарської 

роботи 

 

2 Заміна застарілої комп’ютерної 

техніки у комп’ютерних класах 

2022-2026 Інженер   

3 Поповнення бібліотечного фонду 

підручниками, методичною та 

художньою літературою 

2022-2026 Заступник 

директора з 

навчальної 
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роботи, 

бібліотекар  

4 Доукомплектація сучасною 

технікою тренажерної зали 

2022-2026 Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи, 

бібліотекар  

 

5 Поповнення медичного блоку 

фізіотерапевтичним обладнанням 

2022-2026 Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи, 

бібліотекар  

 

6 Капітальний ремонт приміщень 

спального корпусу 

2023 Директор, 

заступник 

директора з 

господарської 

роботи 

 

7 Реконструкція спортивної зали з 

встановленням автономного 

опалення 

2024 Директор, 

заступник 

директора з 

господарської 

роботи 

 

8 Відновлення твердого покриття 

шкільного подвір’я 

2023 Директор, 

заступник 

директора з 

господарської 

роботи 

 

9 Осучаснення вуличного 

спортивно-ігрового майданчику  

2022-2026 Директор, 

заступник 

директора з 

господарської 

роботи 

 

10 Оновлення обладнання 

харчоблоку сучасною технікою 

відповідно до дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог: 

- протиральна машина; 

- картоплечистка; 

- овочерізка; 

- пароконвектомат; 

- міксер; 

- гастроємність в асортименті (10 

шт). 

2022-2026 Директор, 

заступник 

директора з 

господарської 

роботи 
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11 Залучення альтернативних 

джерел фінансування 

навчального закладу 

2022-2026 Директор   

 

 

9.3. Стратегія розвитку системи оцінювання здобувачів освіти 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Період/термін 

виконання 

Відповідальна 

особа 

Примітка  

1 Впровадження 

відкритої, прозорої і 

зрозумілої для 

здобувачів освіти 

системи оцінювання їх 

навчальних досягнень 

2022-2026 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

 

2 Оприлюднення 

критеріїв оцінювання в 

навчальних кабінетах 

2022 Вчителі-

предметники 

 

3 Застосування 

внутрішнього 

моніторингу, що 

передбачає 

систематичне 

відстеження та 

коригування 

результатів навчання 

кожного здобувача 

освіти 

2022-2026 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

 

4 Проведення аналізу 

результатів 

моніторингових 

досліджень з 

зазначенням чітких 

шляхів покращення 

якості знань учнів 

2022-2026 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

 

5 Активізувати роботу з 

батьками щодо 

формування 

відповідального 

ставлення до навчання 

здобувачів освіти 

2022-2026 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 
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6 Приділяти увагу  учням, 

що мають початковий 

рівень знань, через 

індивідуальні завдання 

2022-2026 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

 

7 Здійснювати освітній 

процес відповідно до 

індивідуальних 

можливостей, інтересів, 

здібностей учнів 

2022-2026 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

 

8 Спрямовувати систему 

оцінювання на 

формування у 

здобувачів освіти 

відповідальності за 

результати свого 

навчання, здатності до 

самооцінювання; 

 

2022-2026 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

 

 

9.4. Стратегія розвитку педагогічної та методичної діяльності працівників 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Період/термін 

виконання 

Відповідальна 

особа 

Примітка  

1 Забезпечення умов для 

професійного 

самовдосконалення 

педагогічних 

працівників 

2022-2026 Адміністрація   

2 Удосконалення 

системи моніторингу 

динаміки зростання 

професійного 

і творчого потенціалу 

педагогічних 

працівників 

2022-2026 Адміністрація   

3 Залучення 

педагогічних 

працівників до участі у 

фахових та методичних 

заходах 

Всеукраїнського та 

обласного рівнів 

2022-2026 Адміністрація   



9 
 

4 Забезпечення умов для 

ефективної роботи 

методичних об’єднань 

2022-2026 Адміністрація,  

керівники 

методичних 

об’єднань  

 

5 Створення умов для 

оволодіння педагогами 

інноваційними 

методиками та 

технологіями навчання 

2022-2026 Адміністрація,  

педагогічні 

працівники 

 

 

6 Надання різноманітних 

інформаційних послуг 

та консультацій 

2022-2026 Адміністрація   

 

9.5. Стратегія розвитку управлінських ресурсів 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Період/термін 

виконання 

Відповідальна 

особа 

Примітка  

1 Створити цілісну систему 

управління, забезпечити 

якісний рівень контрольно-

аналітичної діяльності у 

відповідності до сучасних 

вимог 

2022-2023 Адміністрація   

2 Проводити щорічний 

моніторинг освітніх змін, на 

основі результатів якого  

прогнозувати тенденції 

інноваційного розвитку 

школи 

2022-2026 Адміністрація   

3 Заохочувати педагогів до 

участі у конкурсах 

професійної майстерності, 

здійснення 

експериментальної та 

інноваційної діяльності 

2022-2026 Адміністрація   

4 Організувати щорічний 

моніторинг якості роботи 

педагогічних працівників 

2022-2026 Адміністрація   

5 Співпрацювати із 

соціальними та 

психологічними службами 

2022-2026 Заступник з 

виховної роботи 

 

6 Продовжувати співпрацю із 

закладами дошкільної освіти 

2022-2026 Адміністрація   
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та інклюзивно-ресурсними 

центрами 

7 Впроваджувати політику 

взаємодії із соціальними 

партнерами (батьками, 

громадськими 

організаціями). 

2022-2026 Адміністрація  

8 Упровадження активних 

форм проведення  засідань 

педагогічної ради, диспутів, 

семінарів, майстер-класів 

2022-2026 Адміністрація  

9 Підтримувати ініціативи 

кожного учасника 

освітнього процесу в його 

самореалізації. 

2022-2026 Адміністрація  

10 Стимулювати творчість 

учасників освітнього 

процесу 

2022-2026 Адміністрація  

11 Створювати сприятливий 

мікроклімат серед учасників 

освітнього процесу для 

успішного реалізації їх 

творчого потенціалу 

2022-2026 Адміністрація  

12 Забезпечення 

життєдіяльності закладу 

2022-2026 Адміністрація  

13 Звітування  директора перед 

громадськістю, колективом 

2022-2026 Директор   

14 Забезпечення 

систематичного 

інформаційного супроводу 

освітнього процесу на 

шкільному сайті та стендах 

2022-2026 Адміністрація  

 

9.6. Основні стратегічні проєкти 

 

Проєкт «Заклад освіти – толерантне середовище. СТОП БУЛІНГ» 

 

Мета проєкту: Координування зусилля педагогічної, батьківської громадськості 

для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед учнів школи; організація 

профілактичної роботи на основі глибокого вивчення причин та умов, які сприяють 

скоєнню учнями правопорушень; подовжити роботу психологічної служби, головну 

увагу приділити соціально – психолого - педагогічній допомозі здобувачам освіти та 
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їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх; налагодити правову пропаганду 

й освіту через наочну агітацію та шкільну газету. 

 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу  Період/ 

термін 

виконання 

Відповідальна 

особа 

Очікуваний 

результат 

1 Створення бази інструментарію для 

діагностування рівня напруги, 

тривожності в учнівських колективах 

2022 Психолог 

школи 

створення 

системи 

виховної та 

профілакти

чної роботи 

в закладі; 

 

допомога 

здобувачам 

освіти і 

їхнім 

батькам у 

захисті 

своїх прав 

та інтересів; 

 

навчання 

дітей 

знаходити 

вихід із 

кризових 

ситуацій та 

захищати 

себе від усіх 

видів 

насильства 

(булінгу); 

 

профілакти

ка 

2 Діагностування рівня напруги, 

тривожності в учнівських 

колективах:   

- спостереження за 

міжособистісною поведінкою 

здобувачів освіти; 

- опитування (анкетування) 

учасників освітнього процесу; 

- психологічні діагностики 

мікроклімату, згуртованості 

класних колективів та 

емоційних станів учнів; 

- соціальне дослідження 

наявності референтних груп та 

відторгнених в колективах; 

визначення рівня тривоги та 

депресії учнів. 

2022-2026 Класні 

керівники, 

практичний 

психолог 

3 
Засідання педагогічної ради 

«Протидія булінгу в учнівському 

колективі » 

2022 Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

4 

Розробка пам’ятки «Маркери 

булінгу» 

2022 Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

5 Складання порад «Як допомогти 

дітям упоратися з булінгом» 

2021-2022 Психолог 

школи 

6 Контроль стану попередження 

випадків  булінгу 

2022-2026 Директор 

школи 

7 

 

Круглий стіл для педагогічного 

колективу «Безпечна школа. Маски 

булінгу» 

2023 Психолог 

школи, 
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соціальний 

педагог 

правопоруш

ень і 

злочинності 

серед 

молоді; 

 

створення 

безпечного 

толерантно 

го 

середовища 

 

усвідомлен

ня дітьми 

негативного 

впливу на 

організм 

шкідливих 

речовин; 

 

організація 

змістовного 

дозвілля та 

відпочинку 

здобувачів 

освіти. 

 

 

8 Вивчення законодавчих документів, 

практик протидії цькуванню 

2022-2026 Педагогічні 

працівники 

9  Формування навичок дружніх 

стосунків здобувачів освіти 

2022-2026 Педагогічні 

працівники 

10 Створення морально безпечного 

освітнього простору, формування 

позитивного мікроклімату та 

толерантної міжособистісної 

взаємодії в ході годин спілкування, 

тренінгових занять 

2022-2026 Класні 

керівники 

11 Перегляд кінострічок відповідної 

спрямованості 

2022-2026 Вихователі  

12 
Засідання дискусійного клубу 

старшокласників «Як довіряти й бути 

вдячним» 

2022-2026 Педагог 

організатор, 

соціальний 

педагог  

13 

Відпрацювання теми особистої 

гідності в ході вивчення літературних 

творів, на уроках історії 

2022-2026 Класні 

керівники, 

вчителі 

історії, 

літератури 

14 

Проведення заходів в рамках 

Всеукраїнського тижня права «Стоп 

булінгу» 

10-14 

грудня  

2022-2026 

Класні 

керівники, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

15 Випуск листівок, колажів, бюлетенів 

антибулінгового спрямування 

2022-2026 Педагог 

організатор 

16 Діагностика стану психологічного 

клімату класу 

2022-2026 Практичний 

психолог 

17 

Спостереження під час освітнього 

процесу, позаурочний час 

2022-2026 Класні 

керівники, 

вчителі, 

вихователі 

18 Консультаційна робота з учасниками 

освітнього процесу 

2022-2026 Практичний 

психолог 

19 
Профілактично-просвітницька, 

корекційно-розвивальна робота з 

учасниками освітнього процесу 

2022-2026 Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 
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20 

Поради батькам щодо зменшення 

ризиків булінгу та кібербулінгу для 

своєї дитини 

2022-2026 Класні 

керівники, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

 

Проєкт  «Громадянське виховання» 

 

Мета проєкту: Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як 

основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам'яток. 

Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і 

відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, 

вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального 

права, активної протидії випадкам порушення законів. 

 

№ 

п/п 

Назва проєкту Період/ 

термін 

виконання 

Керівник 

проєкту 

Очікуваний 

результат 

1 Проводити цикл бесід, заходів, 

спрямованих на формування в 

учнівської молоді поваги до 

Конституції України, законів 

Української держави: 

„Конституція України - основний 

Закон нашої держави"; „Держава і 

людина", „Громадянином бути 

зобов'язані». 

2022-2026 Вихователі, 

класні 

керівники 

сформована 

національна 

свідомість у 

школярів, 

розуміння 

належності до 

рідної землі, 

народу; 

 

визнання дітьми 

духовної єдності 

поколінь та 

спільної 

культурної 

спадщини; 

почуття 

патріотизму, 

відданості в 

служінні 

Вітчизні; 

 

сформована 

соціально 

2 Поновлювати куточки 

національної символіки у класних 

кімнатах 

2022-2026 Класні 

керівники 

3 Продовжити роботу органів 

учнівського самоврядування в 

школі.  

2022-2026 Класні 

керівники 

4 Проводити години спілкування на 

патріотичну тематику 

2022-2026 Педагог- 

організатор 

5 Проводити зустрічі учнівської 

молоді з воїнами АТО  

2022-2026 ЗДВР, 

класні 

керівники 

6 Проводити: 2022-2026 Класні 

Керівники, 

вихователі 
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- екскурсії та подорожі 

рідним краєм, його визначними 

місцями; 

- екскурсії у музеї району та 

області; 

зустрічі з поетами та 

письменниками рідного краю. 

активна 

особистість на 

основі таких 

соціальних умінь 

як готовність 

взяти на себе 

відповідальність, 

здатність до 

співпраці в 

громадянському 

суспільстві, 

здатність до 

самостійного 

життєвого 

вибору на основі 

гуманістичних 

цінностей. 

 

 

7 Відзначати свята національного 

календаря: до Днів «Української 

писемності», «Рідної мови», 

«День Європи», «Міжнародного 

дня толерантності»; «Пам'яті 

жертв голодомору»; «Збройних 

сил України»; «Пам'яті героїв 

Крут»; «Злуки» та пам'яті « 

Революції Гідності» та інших 

2022-2026 Класні 

керівники 

8 Відзначати ювілейні дати 

визначних людей України та 

світу, створювати відеоролики. 

2022-2026  ЗДВР  

Класні 

керівники 

 

 

Проєкт  «Здорова дитина-здорова нація» 

 

№ 

п/п 

Назва проєкту Період/ 

термін 

виконання 

Керівник 

проєкту 

Очікуваний 

результат 

1 Здійснювати систематичний 

моніторинг стану здоров'я 

учнів, що дає змогу визначити 

тенденції захворювань. 

2022-2026 Медсестра підвищення 

загального рівня 

фізичного 

здоров'я учнів, 

вчителів; 

 
2 Створити оздоровче та безпечне 

шкільне середовища, де 

реалізується : 

2022-2026 Адміністрація 

Мета проєкту: створення оздоровчого та безпечного шкільного середовища; 

прямування виховної роботи та позаурочної роботи на пропедевтику захворювань, 

збереження життя та здоров'я, формування культури здоров'я. 
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- виконання санітарно-

гігієнічних норм (освітлення, 

зручні парти); 

- організація якісного 

харчування. 

підвищення 

функціональних 

можливостей 

школярів, що 

впливає на 

поліпшення  

стану опорно-

рухового 

апарату, 

серцево-

судинної, 

дихальної та 

інших систем 

організму, а 

також у 

позитивній 

динаміці 

емоційного 

стану; 

 

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; 

 

збільшення 

обсягу рухової 

активності 

учнів, вчителів 

відповідно до 

індивідуальної 

фізіологічної 

потреби у 

фізичному 

навантаженні 

3 Спрямувати виховну роботу на 

пропедевтику захворювань, 

збереження життя та здоров'я. 

2022-2026 Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

4 Здійснювати психолого-

соціальну підтримку 

особистості дитини, яка 

опинилася в складних життєвих 

умовах, під час освітнього 

процесу 

2022-2026 Практичний 

психолог, 

соц. педагог 

5 Проводити індивідуальні, 

групові, медико - психологічні 

консультацій з проблем 

здоров'я 

2022-2026 Медична 

сестра 

6 Забезпечити контроль за 

порядком, якістю та 

дотриманням норм харчування 

дітей в школі 

2022-2026 Соціальний 

педагог 

7 Впроваджувати в освітній 

процес елементи технологій, 

спрямованих на зміцнення 

здоров'я учнів, формування 

культури здоров'я 

2022-2026 Педколектив 

8 Забезпечувати належну 

організацію відпочинку та 

оздоровлення учнів. 

Організовувати роботу літнього 

пришкільного табору. 

2022-2026 Директор  

9 Залучати учнів до занять 

спортом у спортивних секціях 

та гуртках у позаурочний час 

2022-2026 Вчитель 

фізкультури 
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10.  Очікувані результати від реалізації Стратегії, показники ефективності, імовірні 

ризики та способи їх подолання. 

 

Основними результатами Стратегії розвитку закладу освіти будуть 

удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища школи, системні 

позитивні зміни, підвищення рівня та якості освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами.  

 

 

Очікувані результати  Ризики  Шляхи реалізації 

Заходи щодо 

подолання  ризиків 

Створення освітнього 

середовища, сприятливого для 

успішної самореалізації 

здобувачів освіти та 

професійного вдосконалення 

педагогічних працівників.  

Забезпечення комфортних і 

безпечних умов освітнього 

процесу. 

Підвищення якості освіти та 

якості знань учнів. 

Недостатня 

оснащеність 

кабінетів сучасними 

засобами 

візуалізації, 

комп’ютерною 

технікою, 

корекційним 

обладнанням для 

занять з логопедії та 

лікувальної 

фізкультури 

Оновлення 

навчального простору 

сучасним обладнанням 

для проведення уроків 

та корекційних занять 

Зростання кількості педагогів 

закладу, що мають спеціальну 

освіту, активно впроваджують 

інновації в професійну 

діяльність, мають власні 

педагогічні напрацювання, 

поширюють професійний 

досвід  

Здобуття 

педагогами, які 

працюють з дітьми з 

особливими 

освітніми 

потребами 

відповідної фахової 

освіти. 

Недостатня робота 

щодо популяризації 

досвіду на рівні 

області, у фахових 

виданнях, на 

інтернет-сайтах 

Недостатній рівень 

володіння 

сучасними 

комп’ютерними 

Підвищення мотивації 

вчителів до 

професійного 

зростання. 

Формування 

позитивного іміджу 

закладу. 

Розвиток ефективної, 

постійно діючої 

системи безперервної 

освіти педагогів. 

Створення 

сприятливих умов для 

надання освітніх 

послуг (відсутність 

стресових ситуацій, 

адекватність вимог, 
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технологіями 

окремими 

педагогічними 

працівниками 

використання різних 

методик навчання 

 

Позитивна динаміка у 

формуванні ціннісних 

орієнтацій на здоровий спосіб 

життя в учнів та педагогів 

Негативний 

попередній 

соціальний досвід у 

неповнолітніх 

Створення оздоровчого 

та безпечного 

шкільного середовища.  

Забезпечення 

фізичного розвитку 

дитини, збереження її 

життя і здоров’я 

Вдосконалення системи 

активного включення сім’ї в 

процес навчання та виховання 

учнів 

 

Недостатнє 

розуміння батьками 

освітніх та 

виховних цілей 

закладу та 

особливостей 

психофізичного 

розвитку дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Постійна 

просвітницька робота з 

батьками шляхом 

проведення зборів, 

лекцій, зустрічей, 

консультацій. 

Формування родинно-

сімейних цінностей.  

Залучення батьків 

учнів до життя закладу 

через організацію 

спільних справ 

Виховання відповідальних 

громадян, які здатні до 

свідомого суспільного вибору 

та спрямування своєї 

діяльності на користь іншим 

людям і суспільству. 

Збереження, передача, 

відновлення і розвиток 

української національної 

культури та традицій 

українського народу 

 

 

Особливі освітні 

потреби підлітків та 

їх негативний 

попередній 

соціальний досвід 

Формування навичок 

самоврядування, 

соціальної активності і 

відповідальності в 

процесі практичної 

громадської діяльності, 

правової культури, 

вільного володіння 

державною мовою, 

засвоєння основ 

державного і 

кримінального права, 

активної протидії 

випадкам порушення 

законів. 

Впровадження відкритої, 

прозорої і зрозумілої для 

здобувачів освіти системи 

 Здійснення 

стимулюючого 

оцінювання, що 

ґрунтується на 
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оцінювання їх навчальних 

досягнень 

позитивному підході, 

враховує освітню 

траєкторію кожного 

учня, спрямовується на 

формування і розвиток 
ключових 

компетентностей. 
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