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1.ПРИЗНАЧЕННЯ  СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  ШКОЛИ. 

 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – ЦЕ ІНВЕСТИЦІЯ В ЛЮДИНУ  

І ШЛЯХ ДО ПРОЦВІТАННЯ ДЛЯ ВСІЄЇ УКРАЇНИ.  

ЩОБ ЗМІНИТИ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ, МАЄ ЗМІНИТИСЬ  

СВІДОМІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ – МАЄМО  

          ПЕРЕЙТИ ВІД ПРИНЦИПУ ТРАНСЛЯЦІЇ ЗНАНЬ ДО  

КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ, ПЕРЕДАТИ ВІРУ В СВОЇ  

СИЛИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЗМІН.  

       ЛІЛІЯ ГРИНЕВИЧ 

 

Стратегія розвитку Березнівського ліцею №3 Березнівської міської ради 

Рівненського району Рівненської області (далі – Березнівський ліцей №3) на 2021 

– 2026 роки (далі – Стратегія розвитку), спрямована на реалізацію Конституції 

України, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції національного 

виховання, освітнього напрямку Державної програми «Освіта України ХХІ 

століття», Концепції «Нова українська школа», розроблена на основі Законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державних 

стандартів освіти.  

        Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування сучасних 
освітніх компетенцій та формування високого рівня інформаційної 
культури кожного члена суспільства, якісної підготовки підростаючого 
покоління до життя в основі якого закладена повна академічна свобода.  
        Стратегія розвитку Березнівського ліцею №3 визначає основні шляхи, 

скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення 

освітніх потреб здобувачів освіти, створення освітнього середовища, у якому б 

реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, готової до життя з 

самореалізацією компетенцій, наданих під час здобуття освіти. 

       Стратегія розвитку Березнівського ліцею №3 спрямована в площину 
цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої 
системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість 
освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, 
внутрішнього та зовнішнього моніторингів якості знань здобувачів освіти 
та якості надання педагогами освітніх послуг. 

Основні шляхи розвитку направлені на реалізацію концепції "Нової 

української школи" складовими якої є: 

 новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, 

необхідних для успішної самореалізації в суспільстві; 

 педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем та 

батьками; 

 умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається 

професійно; 

 орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм; 

 наскрізний процес виховання, який формує цінності; 



 4 

 нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути 

компетентності для життя; 

 децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну 

автономію; 

 сучасне освітнє середовище. 

Місія ліцею – полягає в тому, щоб створити усі умови для розвитку 

здобувачів освіти з урахуванням їх можливостей, пізнавальних інтересів і 

здібностей. Освіта, яку одержують здобувачі освіти, повинна забезпечити їх 

самореалізацію сьогодні й у майбутньому. Здобувач освіти незалежно від його 

здібностей  реалізує своє право на успіх у житті, на максимальне розкриття 

власних здібностей, яке може запропонувати якісна освіта. Школа прагне 

максимально адаптуватися до здобувачів освіти з їхніми індивідуальними й 

творчими уподобаннями та здібностями. Головним підсумком такої 

двосторонньої діяльності школи є адаптація здобувачів освіти до 

швидкоплинного життя, збереження особистості вихованця в різноманітних 

обставинах суспільних змін.  

Візія ліцею – стати ліцеєм для дитини, ліцеєм здоров’я, ліцеєм успіху, 

ліцеєм соціалізації особистості, ліцеєм комфорту, громадсько-активним ліцеєм, 

ліцеєм впевненості у завтрашньому дні, ліцеєм гідного українця і освіченого 

європейця, що допоможе ліцеїстам різнобічно виявити, оптимально розвинути і 

максимально реалізувати свій людський особистісний потенціал, готових до 

ефективної праці в конкурентному середовищі; сучасний заклад освіти, який 

надає якісні освітні послуги, забезпечує високу якість освіти і 

конкурентоспроможність усіх здобувачів.  

Цінності – гідність, рівність, справедливість, толерантність, культурне 

різноманіття, турбота, чесність, довіра, верховенство права, нетерпимість до 

корупції, патріотизм, соціальна відповідальність, лідерство та самореалізація, 

свобода, повага до рідної мови, демократія, партнерство, дружба.  

Принципи - людиноцентризм; забезпечення якості освіти та якості 

освітньої діяльності; забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації 

за будь-якими ознаками; розвиток інклюзивного освітнього середовища; 

науковий характер освіти; створення умов для отримання кожним учнем того 

рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям,  

розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, різноманітність освіти; 

прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень; 

відповідальність і підзвітність закладу освіти перед суспільством; академічна 

доброчесність; академічна свобода; фінансова, академічна, кадрова та 

організаційна автономія закладу освіти у межах, визначених законом; гуманізм; 

демократизм; єдність навчання, виховання та розвитку; формування 

усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України; формування 

його ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності 

через включення кожного школяра в систему ранньої предметної орієнтації, 

професійного самовизначення; комфортного та доступного освітнього 

середовища; розвиток інноваційної діяльності школи, підвищення якості освіти; 

інформатизація навчання, вдосконалення інформаційно-ресурсного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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забезпечення; розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і 

методів педагогічної діяльності; прищеплення учням шанобливого ставлення до 

культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну; виховання в 

учнів патріотичних почуттів, формування національної самосвідомості, любові 

до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім’я України; створення 

сучасної матеріально-технічної бази. 

Мета розвитку – впровадити в ліцеї внутрішню систему забезпечення 

якості освіти з метою перетворення ліцею в лідера освіти міста, що гарантує 

всебічний розвиток, високу якість навчання, запитів профільного навчання 

особистості й потреб держави та забезпечення ефективного управління 

розвитком закладу загальної середньої освіти.  

Напрями – формування високого рівня інформаційної культури кожного 

учасника освітнього процесу; забезпечення соціалізації учнівської молоді; 

надання кваліфікованої методичної і консультативної допомоги сім’ям, батькам 

або особам, які їх замінюють, у нагляді, вихованні та навчанні дітей; формування 

громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, 

відповідальності; забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на 

здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти згідно з їх можливостями, 

здібностями. 

Завдання – формування інформаційно-комунікаційної та комунікативної 

компетентностей здобувачів освіти, запровадження освітніх інновацій, 

інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій, розвиток профільного 

навчання, упровадження здоров’язберігаючої технологій у навчально-виховний 

процес, створення толерантного середовища в навчальному закладі, створення 

сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих здобувачів 

освіти, приведення матеріально-технічного стану школи у відповідність до 

потреб сучасної освіти, упровадження адміністрацією школи принципів 

демократизації та гуманізації в управлінській діяльності, формування ключових 

компетентностей, усвідомлення учасниками навчально-виховного процесу 

пріоритетних принципів педагогіки успіху: гуманізації, індивідуалізації, 

демократизації, відродження національних традицій, створення умов для 

одержання школярами якісної освіти, що дозволяє успішно жити у швидко 

мінливому світі, упровадження педагогіки партнерства.  

Очікувані результати – виконанням Стратегії розвитку закладу освіти 

будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища школи, 

системні позитивні зміни, підвищення рівня та якості освіти, створення 

ефективної моделі допрофесійної та професійної підготовки здобувачів освіти, 

розвиток здатності учнів до вибору успішної професії та формування соціально 

значущих життєвих компетенцій відповідно до вимог сучасного ринку праці. 

Стратегія дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями 

діяльності закладу освіти на найближчі роки, сприяє створенню позитивного 

іміджу школи в соціумі, підвищення її конкурентоздатності.  
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2. СУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ  

БЕРЕЗНІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ №3 

Березнівський ліцей №3 є закладом загальної  середньої освіти, який 

відповідно до чинного законодавства організовує освітній процес повної  

загальної середньої освіти на рівні державних стандартів, допрофесійної  та 

професійної підготовки. На кожному рівні навчання забезпечується виконання 

державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з 

дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, 

загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров’я.  

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх завдань 

гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного 

дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, 

відкритістю навчального процесу. 

Власником закладу освіти є Березнівська міська рада Рівненської області. 

Галузеве управління закладом освіти здійснює відділ освіти, молоді та спорту 

Березнівської міської ради. Березнівський ліцей №3 Березнівської міської ради 

Рівненського району Рівненської області є правонаступником усіх прав та 

обов’язків Березнівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – ліцей з професійним навчанням» Березнівської районної 

ради Рівненської області, створеного рішенням сесії Березнівської міської ради 

від 24 грудня 2020 року № 39. 

Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, 

бланки зі своїм найменуванням.  

Заклад є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. 

Найменування закладу:  

Повне: БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 БЕРЕЗНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Скорочене: БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

Місце знаходження закладу: 34600, м. Березне, вул. Вишнева, 19, 

Рівненська обл. 

Історія створення Березнівського ліцею №3:  

- вересень 1941р. – січень 1943р. – семирічна і фахова садово-городня школа 

з трирічним строком навчання; 

- 1945 – 1962р.р. – дитячий будинок;  

- 1962 – 2002р.р. – загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів; 

- 2003 – 2012р.р. – агротехнічний ліцей-інтернат; 

- 2013 – відповідно до розпорядження районної ради від 27.07.2012р. № 124 

«Про зміну назви Березнівський агротехнічний ліцей-інтернат на 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ 

ступенів - МНВК» змінено назву закладу освіти на Березнівський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів – міжшкільний навчально-виробничий комбінат»; 

- 2017 – відповідно до рішення Березнівської районної ради від 26.05.2017 

року № 296 «Про зміну типу і назви Березнівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів - МНВК» 
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змінено тип і назву Березнівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів - МНВК» на 

Березнівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – ліцей з професійним навчанням»; 

- 2020 – відповідно до рішення сесії Березнівської міської ради від 

24.12.2020 №39 змінено тип і назву Березнівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей з професійним 

навчанням» на Березнівський ліцей №3. 

Березнівський ліцей №3 в своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Постановою «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад, актами Міністерства освіти і науки України, 

іншими законодавчими актами в галузі освіти і охорони дитинства, інших 

центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, власним 

Статутом. 

Загальна площа території Березнівського ліцею №3 складає – 5,44 га. З неї – 

машинно-тракторний парк – 2,2 га. Для забезпечення навчально-виховного 

процесу в ліцеї використовуються три навчальні корпуси. Навчальний корпус № 

1 займає  площу 1313,9 м2, корпус №2 (початкова школа) – 323,4 м2, корпус № 3 

(професійне навчання) – 712,3 м2, гаражі – 447 м2, гуртожиток – 1024,4 м2. Будівлі 

та споруди в задовільному санітарно-технічному стані. Постійно підлягають 

ремонту, а внутрішні приміщення – щорічному поточному ремонту.  

Проектна потужність закладу освіти - 450 учнів.  

Кількість учнів, що навчаються в даному закладі – 300 учнів. 

Мережа закладу 

2017-2018 н.р – 15 класів – 291 учень 

2018-2019 н.р. – 16 класів – 296 учнів 

2019-2020 н.р. – 17 класів – 325 учнів 

2020-2021 н.р. – 17 класів – 323 учні 

 

2.1 Організація допрофільної підготовки та профільного навчання: 

З 2004 року колектив закладу освіти працює над реалізацією технологічного 

профілю, професійного навчання. На 2021 – 2025 навчальні роки в зв’язку зі 

змінами в стратегічному розвитку освітнього закладу, враховуючи запити 

здобувачів освіти, планується розширення мережі курсів за вибором, 

факультативів, гуртків, які значно підсилюватимуть надання освітніх послуг 

технологічного профілю, а саме: 

- факультатив «Вишивання з елементами вивчення швейної справи» (4 - 9 

класи); 

- курс за вибором для основної школи «Основи комп’ютерної графіки» (9 

клас); 

- курс за вибором «Людина і світ професій» (8 - 9 класи); 

- у системі гурткової роботи впровадження програм гуртків «Юні 

інспектори руху», «Початкове технічне моделювання»  (5 - 9 клас).  
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У закладі  діють: 

- факультативи – обслуговуюча праця, християнська етика «Основи 

споживчої етики»; 

- курс за вибором – креслення. 

Професійне навчання учнів здійснюється за 5 професіями: 

№ 

з/п 

Код 

професії 
Назва професії 

Вид 

діяльності 

Ліцензований 

обсяг (осіб) 

1.  7436 Швачка ПТН 60 

2.  4112 Оператор комп’ютерного 

набору 
ПТН 60 

3.  5220 

 

Продавець продовольчих 

товарів 
ПТН 60 

4.  8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва  (категорії «А1») 

ПТН 60 

5.  8322 Водій автотранспортних 

засобів (категорія «С1») 
ПТН 90 

 

 Березнівський ліцей №3 має можливість надавати професійну освіту 

здобувачам освіти з інших загальноосвітніх навчальних закладів, що знаходяться 

на території Березнівської міської ради. 

 

2.2 Організація інклюзивного навчання для осіб з особливими 

потребами 

Інклюзивне навчання в Березнівському ліцеї №3 здійснюється з 2012 року. 

З кожним роком кількість осіб з особливими освітніми потребами збільшується. 

Так в 2020-2021 н.р. було створено 9 інклюзивних класів (16 осіб з особливими 

освітніми потребами). 8 учнів здобувають освіту за індивідуальною формою 

навчання.  

Навчальний заклад забезпечений відповідними педагогічними 

працівниками (з них – із спеціальною та психологічною освітою – 5 педагогів, 

здобувають спеціальну освіту – 1 педагог). Підвищення фахової кваліфікації 

педагогічних працівників, які працюють у інклюзивних класах пройшли всі 

педагоги. У закладі організовано шкільне методичне об’єднання педагогів 

корекційно-розвиткової роботи. У всіх дев’яти інклюзивних класах працюють 

асистенти вчителів. Березнівський ліцей №3 не в повній мірі забезпечений 

необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та 

індивідуальними технічними засобами навчання (наказ МОН №414 від 

23.01.2018 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої 

освіти»). Кошти, які надходять на матеріальне забезпечення інклюзивного 

навчання використовуються повністю. Облаштовано ресурсну кімнату, кабінети 



 9 

учителя-логопеда, для проведення корекційно-розвиткових занять 

використовується клуб, спортивний зал, медіацентр бібліотеки. 

За потреби кількість інклюзивних класів може бути збільшена. 

 

2.3 Робота з кадрами 

У 2020-2021 навчальному році в школі працювало 67 педагогів. 

Із них: 

Мають педагогічне звання: 

Вчитель-методист – 3,  

Старший учитель – 16, 

Старший вихователь – 9, 

Учителів з вищою категорією – 29; 

Учителів спеціалістів I категорії – 12; 

Учителів спеціалістів II категорії – 4; 

Спеціалістів – 22. 

Для забезпечення системного підходу до організації методичної роботи з 

педагогічними кадрами педагоги навчального закладу працювали над 

реалізацією науково-методичної проблемної теми «Реалізація сучасних підходів 

до навчання та виховання з метою формування життєво компетентної 

особистості в умовах інтеграції до європейського освітнього простору».  

 У ході роботи над проблемою, вирішувалися такі завдання: 

- науково-методичний супровід забезпечення вимог Державних стандартів; 

- удосконалення фахової майстерності і кваліфікації педагогічних кадрів, 

підвищення їх психолого-педагогічної компетентності; 

- забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу 

освітнього процесу; 

- підвищення якості знань учнів засобами сучасних форм і методів роботи; 

- організація роботи з обдарованими дітьми через діяльність, курсів за 

вибором, МАН, підготовку та проведення олімпіад, участі у різноманітних 

конкурсах, турнірах, змаганнях; 

- підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки 

педагогічних працівників шляхом диференційованого підходу до 

організації внутрішньошкільної методичної роботи; 

- мотивація педагогів до використання сучасних підходів в організації 

освітньої діяльності, спрямованих на формування життєвих і предметних 

компетнетностей; 

- поширення педагогічного досвіду працівників закладу освіти шляхом 

публікацій матеріалів на освітніх сайтах; 

- підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, 

перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти навчання; 

- сприяння виробленню в учителів умінь і навичок удосконалення 

самоосвітньої діяльності; 

- професійне становлення молодих учителів тощо. 
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Усе це сприятиме формуванню конкурентноздатних випускників, які гідно 

працюватимуть і навчатимуться в незалежній Україні та інших куточках 

світового простору. 

Ці завдання творчо вирішувалися педагогічним колективом через різні 

форми методичної роботи: групові форми (шкільні методичне об’єднання 

вчителів початкових класів, вчителів природничо-математичних дисциплін, 

вчителів гуманітарно-естетичних дисциплін, вчителів та майстрів професійного 

навчання, класних керівників, вихователів, вчителів корекційно-розвиткової 

роботи), методичні оперативні наради, індивідуальні форми роботи (методичні 

консультації, співбесіди з проблем, самоосвітня робота педагогів).  

У структурі методичної роботи однією із організаційних форм групової 

роботи є методичні об’єднання вчителів. Добре себе зарекомендували спільні 

позакласні заходи взаємовідвідування уроків, проведення круглого столу, 

семінарів-практикумів для вчителів, обмін думками. 

Методичною роботою в школі було охоплено всіх педагогів. Учителі 

школи проводили показові уроки й позакласні заходи, де продемонстрували 

практичні результати втілення в практику теоретичних наробок з науково-

методичної проблеми, над якою працюють. 

У роботі психолого-педагогічного семінару були задіяні як досвідчені 

педагоги, так і вчителі початківці. 

Підсумковий захід з методичної роботи та педагогічні читання в зв’язку 

карантинними заходами не були проведені. 

Із метою підвищення свого фахового рівня, педагогічної творчості учителі 

закладу протягом навчального року були активними учасниками методичних 

заходів різних рівнів. Зокрема, участь педагогів у конкурсі-ярмарку педагогічної 

творчості. Із трьох поданих робіт, одна отримали призове місце (вчитель 

інформатики Штиба О.М.). 

Аналіз методичної роботи, проведеної протягом 2020-2021 н.р. показав, що 

у школі створені належні умови для розкриття можливостей і здібностей 

педагогів, для освоєння ними ефективного педагогічного досвіду, сучасних 

педагогічних технологій.  

 

2.4 Робота з обдарованими дітьми 

Робота з обдарованими дітьми в закладі планувалася і здійснювалася 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». 

Формуванню творчої особистості сприяють інтерактивні форми роботи 

здобувачів освіти на уроках, у профільних класах курси за вибором, 

факультативи, участь здобувачів освіти у шкільних і районних олімпіадах, 

конкурсах. 

З метою реалізації здібностей здобувачів освіти протягом року були 

проведені конкурси читців-декламаторів, юних художників, спортивні змагання. 

Під час проведення предметних тижнів проводилися конкурси на кращого 

здобувача освіти з предмета, конкурси ерудитів «Розумники». 



 11 

Протягом 2020-2021 навчального року 1 здобувач освіти був слухачем 

Рівненського відділення МАН. Зокрема, Галагуз Богдана, учениця 9 класу, стала 

переможницею районного етапу. 

У зв’язку з карантином були відмінені Всеукраїнських учнівських олімпіад 

із базових дисциплін. 

Учні ліцею є учасниками математичного конкурсу «Кенгуру», конкурсу з 

інформатики «Бобер», української мови «Соняшник», світової літератури 

«Sunflower», конкурсу «Патріот». 

Екологічне виховання спонукає шкільний колектив до проведення 

трудових десантів по впорядкуванню пришкільної території, екологічних акцій 

«Земля наш спільний дім», «Чиста Україна – чиста Земля». У рамок цих проектів 

учні провели екологічні рейди на території школи та прилеглій до неї зоні.  

Популярним серед учнів школи є участь у шкільних спортивних 

змаганнях, присвячених Дню здоров’я, Дню захисника Вітчизни. 

У наступному навчальному році слід приділити більше уваги 

індивідуалізації навчання обдарованих дітей, залученню їх до співпраці в Малій 

академії наук; учителям-предметникам провести ґрунтовну підготовку їх до 

олімпіад. Психологу школи необхідно організувати роботу щодо вироблення 

навичок впевненої поведінки обдарованих дітей. 

 

2.5 Удосконалення матеріально-технічної,  

навчально-методичної бази 

 

Для здійснення освітнього процесу обладнано: 

 17 навчальних кабінетів; 

 для проведення професійної підготовки учнів – 12 кабінетів, 5 

майстерень; 

 1 спортивний зал;  

 1 спортивний майданчик; 

 1 клуб; 

 1 їдальня;  

 1 гуртожиток; 

 1 бібліотека.  

Усі приміщення та будівлі використовуються за призначенням. 

Заклад освіти забезпечений 30 комп’ютерами та 14 ноутбуками, які 

підключені до мережі Інтернет. Встановлено мережу WI-FI з безкоштовним 

доступом. Наявні та використовуються 4 проектори, 12 телевізорів, цифровий 

фотоапарат, цифрова відеокамера. 

Для проведення уроків інформатики використовується 2 навчальних 

кабінетів, які обладнанні 18 комп’ютерами, 2 принтерами. Замінено 

люмінесцентні лампи на LED світодіодні. 

Для здійснення практичного водіння на балансі Березнівського ліцею №3 

знаходяться  і  використовуються  5 вантажних автомобілів (ГАЗ 3309 – 1 шт, 
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ГАЗ 52 – 3 шт., ГАЗ 53 – 1 шт.) та 3 трактори (МТЗ 80 – 1 шт., Т40 – 1 шт., Т25 – 

1 шт.). 

Книжковий фонд бібліотеки закладу налічує 7905 примірників, періодичні 

видання – 3 назви. За рік бібліотека обслуговує 350 читачів. Використання 

комп’ютерів в бібліотеці дає змогу забезпечити можливість доступу читачів до 

інформаційних ресурсів та покращити виховання інформаційної культури. 

Стратегія розвитку реалізується в межах загального обсягу видатків, 

виділених відповідним бюджетом на відповідні роки, а також передбачає 

залучення позабюджетних коштів меценатів, громадських фондів, інших 

юридичних і фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України. 

Матеріально-технічна частина Стратегія щорічно коригуватиметься бюджетом 

Березнівської міської ради та реальними можливостями позабюджетних 

надходжень. 

 
Стратегічний план розвитку Березнівського ліцею №3 розрахований на 5 

років включає в себе:  

1. Освітнє середовище ліцею.  

2. Систему оцінювання здобувачів освіти.  

3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників.  

4. Управлінські процеси ліцею. 
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3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

3.1 Освітнє середовище. 

Завдання: 

 Забезпечення комфортних і безпечних умов освітнього процесу.  

 Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства 

та дискримінації.  

 Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання 

освітнього простору. 

 
Вимога Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення 

1.Забезпечення комфортних і 

безпечних умов навчання та праці 
1.Приміщення типові, недостатня кількість навчальних 

аудиторій, зношеність комунікаційних систем: (водопровід, 

опалення, каналізація).  
2.Створення сучасного освітнього мотиваційного простору 

відповідно до універсального дизайну та розумного 

пристосування.  
3.Приміщення харчоблоку потребує капітального ремонту.  
4.Забезпечення харчоблоку сучасним устаткуванням.  
5.Забезпечення сучасним обладнанням майстерні та кабінету 

обслуговуючої праці. 
6.Створення умов щодо дотримання пожежної безпеки у 

приміщенні закладу.  
7.Облаштування спортивних майданчиків та ігрових 

майданчиків з твердим покриттям та навісами для учнів 
старшої та початкової школи.  
8. Облаштування сучасного географічного майданчика. 
9.Створення умов для дітей з ООП, створення інклюзивного 
освітнього простору (архітектурна доступність, пристосований 

санвузол, навчально-методичне забезпечення).  
10.Відновлення твердого покриття шкільного подвір’я 
(великий та малий двір - значні ділянки асфальтового покриття 

зруйновані).  
11.Утеплення цокольної частини фасаду приміщення пансіону. 
12.Ремонт огорожі закладу.  
13.Зрізання аварійних сухостійних дерев.  
14.Окультурення території закладу.  
15.Заміна шкільних меблів.  
16.Доукомплектування бази комп’ютерної техніки у 

навчальних кабінетах.  
17.Оснащення предметних кабінетів сучасним навчально-

методичним обладнанням.  
2.Створення освітнього 

середовища, вільного від будь-

яких форм насильства та 
дискримінації 

1.Створення дієвої системи роботи з усіма учасниками 

освітнього процесу щодо попередження та розв’язання 

проблем булінгу.  
2.Налагодження співпраці з громадськими та державними 

організаціями щодо організації просвітницької роботи з 

попередження випадків булінгу. 
3.Формування інклюзивного, 
розвивального та мотивуючого до 

навчання освітнього простору 

1.Відсутня архітектурна доступність до приміщень початкової 
школи.  
2.Відсутня можливість пересування між поверхами дітям з 

порушенням опорно-рухового апарату (підйомники, ліфт). 
3.Відсутні санвузли для дітей з порушеннями ОПА. 
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3.2 Система оцінювання учнів 

Завдання:  

 Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи 

оцінювання їх навчальних досягнень.  

 Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне 

відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.  

 Спрямовування системи оцінювання на формування у здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання. 

 
Вимога Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення 

1.Наявність відкритої, прозорої і 
зрозумілої системи оцінювання 

навчальних досягнень 

1.Не всі педагоги у своїй діяльності застосовують формувальне 
оцінювання, самооцінювання, взаємооцінювання. 
2.Не всі вчителі оприлюднюють критерії оцінювання, правила 

та процедури оцінювання навчальних досягнень. 
3.Не завжди освітній процес спрямовується на формування і 

розвиток ключових компетентностей, а переважно на перевірку 

знаннєвого компоненту. 
4.Педагогічні працівники більшу увагу приділяють обсягу 
засвоєних знань, а не тому, як ці знання використовуються для 

вирішення прикладних завдань. 
5.Невелика частка вчителів, які застосовують систему 
оцінювання, спрямовану на реалізацію компетентнісного 

підходу. 
6.Потребує удосконалення система методик формувального 

оцінювання. 
2.Застосування внутрішнього 

моніторингу, що передбачає 

систематичне відстеження та 
коригування результатів навчання 

кожного здобувача освіти 

1.Не завжди вчителі проводять глибокий аналіз результатів 

моніторингових досліджень. 
2.Інколи моніторинг навчальних досягнень носить формальний 
характер. 

3.Спрямовування системи 

оцінювання на формування у 
здобувачів освіти відповідальності 

за результати свого навчання, 

здатності до самооцінювання 

1.Незначна частина педагогів застосовують систему 

оцінювання, спрямовану на реалізацію компетентісного 
підходу. 
2.Потребує активізації робота з батьками щодо формування 

відповідального ставлення здобувачів освіти до результатів 
навчання. 
2.Більшої уваги потребують прийоми самооцінювання та 

взаємооцінювання на уроках. 
3.Більшу увагу вчителям необхідно приділяти учням, що мають 
низький рівень знань, через індивідуальні завдання, роботу на 

канікулах з даної категорією здобувачів освіти. 

 

 

3.3  Педагогічна діяльність педагогічних працівників 

Завдання:  

 Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, 

використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з 

метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.  

 Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності 

педагогічних працівників.  
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 Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками 

закладу освіти.  

 Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах 

академічної доброчесності. 

 
Вимога Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення 

1.Ефективність планування 

педагогічними працівниками своєї 
діяльності, використання сучасних 

освітніх підходів до організації 

освітнього процесу з метою 

формування ключових 
компетентностей здобувачів 

освіти. 

1.Не виявлено вчителів, які розробили календарне планування 

самостійно у відповідності до освітньої програми, умов роботи 
закладу та профільності. 
2.Менше третини вчителів використовують освітні технології, 

спрямовані на оволодіння ключовими компетентностями та 

наскрізними лініями. 
3.Вчителі частково забезпечують індивідуальні освітні 

траєкторії для здобувачів освіти, які цього потребують. 
4.Менше третини вчителів використовують ІКТ в освітньому 
процесі. 
5. Низьким є відсоток педагогів, які беруть участь у конкурсах 

фахової майстерності. 
6.Активізації потребує робота з поширення досвіду вчителями 

школи через укладання методичних посібників, друк у фахових 

та Інтернет-виданнях. 
2.Постійне підвищення 
професійного рівня і педагогічної 

майстерності педагогічних 

працівників. 

1.В поодиноких випадках педагогічні працівники здійснюють 
інноваційну роботу. Окремі педагоги ініціюють або реалізують 

освітні проєкти.  
2.Впровадження технологій дистанційного та змішаного 
навчання. 

3.Налагодження співпраці зі 

здобувачами освіти, їх батьками, 

працівниками закладу освіти. 

1. Близько половини здобувачів освіти вважають, що їх думка 

має значення. Близько половини педагогічних працівників 

формують партнерські взаємини, застосовують особистісно 
орієнтований підхід. 
2.Недостатньо високим є відсоток батьків, які цікавляться 

життям школи, класу, є активними учасниками освітнього 
процесу. 

4.Організація педагогічної 

діяльності та навчання здобувачів 

освіти на засадах академічної 
доброчесності. 

1.Педагогічні працівники не в повному обсязі володіють 

культурою академічної доброчесності. 
2.Не всі учні та батьки розуміють сутність поняття академічної 
доброчесності та відповідальність за її порушення. 

 

3.4 Управлінські процеси закладу освіти  

Завдання:  

 Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, 

моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.  

 Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.  

 Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей професійного 

розвитку педагогічних працівників.  

 Організація освітнього процесу на засадах дитиноцентризму, прийняття 

управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього 

процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.  

 Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.  

 Підвищення ефективності освітнього процесу на основі планування діяльності 

та результатів моніторингу, здійсненого в закладі.  
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 Приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог 

законодавства. 

 
Вимога Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення 

1.Наявність стратегії розвитку та 

системи планування діяльності 

закладу, моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань. 

1.Діяльність педагогічної ради частково спрямовується на 

реалізацію річного плану та стратегії. 
2.Потребує розбудови внутрішня система забезпечення якості 

освіти. 
3. До комплексного самооцінювання освітньої діяльності слід 

залучати всіх учасників освітнього процесу. 
2.Формування відносин довіри, 
прозорості, дотримання етичних 

норм. 

 

3.Ефективність кадрової політики 

та забезпечення можливостей 
професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

1.Керівництво закладу не застосовує заходи матеріального 

заохочення. 
 

4.Організація освітнього процесу 

на засадах дитиноцентризму, 
прийняття управлінських рішень 

на основі конструктивної 

співпраці учасників освітнього 
процесу, взаємодії закладу освіти з 

місцевою громадою. 

1.Залучати до вирішення питань діяльності закладу органи 

громадського самоврядування. 
2.У закладі освіти частково розроблені індивідуальні освітні 

траєкторії. 

5.Формування та забезпечення 

реалізації політики академічної 
доброчесності. 

1.У закладі освіти проводяться поодинокі заходи щодо 

забезпечення академічної доброчесності. 
2.Недостатня кількість освітніх та інформаційних заходів щодо 

формування негативного ставлення до корупції. 

 

4. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  

4.1. Освітнє середовище. 

№ Заходи Термін 

проведення  

Відповідальні Очікувані результати 

1 Залучення 

альтернативних джерел 

фінансування 

навчального закладу 

2021-2026 Адміністрація, 

Педагогічний 

 колектив 

Створення  

комфортних і 

безпечних умов 

навчання учнів та 

праці педагогів, 

освітнього 

середовища вільного 

від будь-яких форм 

насильства та 

дискримінації, 

інклюзивного, 

розвивального та 

мотивуючого до 

навчання освітнього 

простору через 

запровадження 

педагогіки 

партнерства. 

2 Оновлення бази 

природничо-

математичних кабінетів. 

2021-2024 Засновник, 

адміністрація, 

педагогічний  

колектив 

3 Оновлення 

комп’ютерної техніки. 

2021-2025 Засновник, 

адміністрація 

4 Капітальний ремонт 

їдальні  

2024-2025 Засновник, 

адміністрація 

5 Відкриття 

комп’ютерного класу 
2023-2026 Засновник, 

 адміністрація 

6 Встановити  додаткові 

відеокамери  

 

2024 Засновник,  

адміністрація 
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7 У приміщеннях школи 

встановити систему 

вентиляції повітря. 

2024- 2025 Управління 

освіти 

адміністрація 

 

4.2. Система оцінювання здобувачів освіти. 

№ Заходи Термін 

проведення  

Відповідальні Очікувані результати 

1 Оприлюднення критеріїв 

оцінювання на 

інформаційних стендах, у 

навчальних кабінетах. 

2021-2022 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

1. Наявність 

відкритої, прозорої і 

зрозумілої системи 

оцінювання 

навчальних 

досягнень 

2. Застосування 

внутрішнього 

моніторингу, що 

передбачає 

систематичне 

відстеження та 

коригування 

результатів навчання 

кожного здобувача 

освіти 

3. Спрямовування 

системи оцінювання 

на формування у 

здобувачів освіти 

відповідальності за 

результати свого 

навчання, здатності 

до самооцінювання. 

2 Формування системи 

оцінювання, спрямованої 

на реалізацію 

2021-2026 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

3 Вивчення стану 

викладання предметів 

постійно Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

4 Проведення глибокого 

аналізу результатів 

моніторингових 

досліджень з навчальних 

предметів із зазначенням 

чітких шляхів покращення 

якості знань учнів. 

постійно Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

5 Активізація роботи з 

батьками щодо 
формування 

відповідального ставлення 

до навчання здобувачів 
освіти. 

постійно Заступники директора 

з НВР , класні 

керівники 

6 Удосконалення системи 

формувального 

оцінювання 

постійно Заступники директора 

з НВР 

7 Більш активне 

впровадження прийомів 

самооцінювання та 
взаємооцінювання на 

уроках. 

2024- 2025 Заступники 

директора з 

НВР, учителі-
предметники 

8 Запровадження 

використання 
електронного журналу та 

електронного щоденника 

2023-2024 Адміністрація, 

педагоги 

9 Більшу увагу вчителям 

приділяти учням, що 
мають низький рівень 

знань, через індивідуальні 

завдання, роботу на 
канікулах з даної 

категорією здобувачів 

освіти. 

постійно Учителі-

предметники 
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4.3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників. 

№ Заходи Термін 

проведення  

Відповідальні Очікувані результати 

1 Корегування календарного 

планування у відповідності 

до освітньої програми, 

умов роботи закладу та 

пробільності. 

2021-2026 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

1.Ефективність 

планування 

педагогічними 

працівниками своєї 

діяльності, 

використання 

сучасних освітніх 

підходів до 

організації 

освітнього процесу з 

метою формування 

ключових 

компетентностей 

здобувачів освіти. 

2.Постійне 

підвищення 

професійного рівня і 

педагогічної 

майстерності 

педагогічних 

працівників. 

3.Налагодження 

співпраці зі 

здобувачами освіти, 

їх батьками, 

працівниками 

закладу освіти. 

4.Організація 

педагогічної 

діяльності та 

навчання здобувачів 

освіти на засадах 

академічної 

доброчесності. 

2 Впровадження сучасних 

освітніх технологій, 

використання 

можливостей мережі 

Інтернет, спрямованих на 

оволодіння ключовими 

компетентностями та 

наскрізними лініями. 

2021-2026 Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

3 Розроблення 

індивідуальних освітніх 

траєкторії для здобувачів 

освіти, які цього 

потребують . 

за потреби Заступники 
директора з 

НВР 

4 Активізація використання 

ІКТ в освітньому процесі. 

2021-2026 Заступники 
директора з 

НВР, учителі-

предметники 

5 Застосування технологій 
дистанційного та 

змішаного навчання 

2021-2026 Заступники 
директора з 

НВР, учителі-

предметники 

6 Забезпечувати умови для 
своєчасного підвищення 

кваліфікації та 

професійного зростання в 
міжатестаційний період. 

2021-2026 Заступники 
директора з 

НВР 

7 Забезпечувати умови для 

участі педагогів у 

конкурсах професійної 
майстерності, здійснення 

дослідно-

експериментальної та 
інноваційної діяльності, 

поширення власного 

досвіду. 

2021- 2026 Заступники 

директора з 

НВР 

8 Організовувати освітній 
процес на засадах 

педагогіки партнерства, 

особистісно орієнтованого 
підходу. 

2020-2026 Адміністрація, 
педагоги 

9 Оновити та модернізувати 

методичний кабінет, 
До 2023 Адміністрація 
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забезпечити його 

сучасною науково-
методичною літературою 

та інформаційно-

комп’ютерними ресурсами 

для оптимізації умов 
самоосвітньої діяльності 

педагогічних працівників 

школи. 

10 Формувати культуру 

академічної доброчесності 

у всіх учасників освітнього 

процесу. 

2021 Адміністрація  

11 Моральне та матеріальне 

стимулювання 

педагогічних працівників 

2021-2026 Адміністрація  

 

4.4. Управлінські процеси закладу освіти. 

 
№ Заходи Термін 

проведення  

Відповідальні  Очікувані 

результати 

1 Колективне розроблення 

річного плану відповідно до 

стратегії розвитку. 

Травень-

серпень 

щороку 

Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

1.Наявність 

стратегії розвитку 

та системи 

планування 

діяльності закладу, 

моніторинг 

виконання 

поставлених цілей 

і завдань. 

2.Формування 

відносин довіри, 

прозорості, 

дотримання 

етичних норм. 

3.Ефективність 

кадрової політики 

та забезпечення 

можливостей 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників. 

4.Організація 

освітнього процесу 

на засадах 

дитиноцентризму, 

прийняття 

управлінських 

рішень на основі 

конструктивної 

співпраці 

учасників 

2 Спрямування діяльності 

педагогічної ради на 

реалізацію річного плану та 

стратегії розвитку закладу. 

Протягом 

року 

Адміністрація  

3  Розбудова внутрішньої 

системи забезпечення якості 

освіти 

постійно Адміністрація  

4 Залучення всіх учасників 

освітнього процесу до 

комплексного самооцінювання 

освітньої діяльності 

постійно Адміністрація  

5 Застосування заходів 

морального та матеріального 

заохочення педагогічних 

працівників  

2021-2026 Адміністрація 

6 Розроблення, затвердження та 

оприлюднення орієнтовного 

плану підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

Щороку, 

січень 

Заступники 

директора з 

НВР 

7 Залучення до вирішення 

питань діяльності закладу 

органів громадського 

самоврядування 

постійно Адміністрація  

8 Розроблення та реалізація 

індивідуальних освітніх 

За потреби Заступники 

директора з 
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траєкторій НВР, класні 

керівники 

освітнього 

процесу, взаємодії 

закладу освіти з 

місцевою 

громадою. 

5.Формування та 

забезпечення 

реалізації політики 

академічної 

доброчесності. 

 

Очікувані результати реалізації стратегії:  

- Створення умов для здійснення освітнього процесу, які забезпечують 

збереження фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти, у тому 

числі дітей з особливими освітніми потребами, попередження булінгу.  

- Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах 

компетентісного підходу в контексті положень «Нової української 

школи».  

- Розкриття та розвиток здібностей, талантів і можливостей кожної дитини 

на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.  

- Створення простору інформаційної комунікації, широке застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

- Забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази. 

- Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу.  

- Удосконалення мотиваційного середовища дитини.  

- Особиста відповідальність педагога за результати наданих освітніх послуг.  

- Підвищення професійної майстерності педагогів, впровадження інновацій, 

реалізація освітніх проєктів, участь у професійних конкурсах та 

сертифікації.  

- Накопичення особистого педагогічного досвіду (створення авторських 

програм, методичних розробок тощо).  

- Автономія закладу (академічна, організаційна, кадрова, фінансова). 

- Формування функціонуючої моделі моніторингу та самооцінювання якості 

освіти та освітньої діяльності з метою аналізу стану та динаміки розвитку 

закладу освіти.  

- Залучення громадськості, батьків, учнів до плідної співпраці з метою 

розвитку закладу освіти.  

- Зростання позитивного іміджу та конкурентноздатності школи на ринку 

освітніх послуг. 

 

Моніторинг і оцінювання якості впровадження Стратегії розвитку 

 Моніторинг процесу впровадження Стратегії полягатиме в збиранні, 

фіксації та аналізі даних про такі індикатори розвитку школи:  

- відсоток учнів та кількість класів, які навчаються на достатньому та 

високому рівнях навчальних досягнень;  
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- кількість учнів (по класах), рівень навчальних досягнень яких змінився 

(на вищий або на нижчий) за результатами підсумкового (семестрового) 

оцінювання та за результатами внутрішньошкільних, а також зовнішніх 

моніторингових досліджень;  

- середньостатистичний показник кількості учнів у класі;  

- відсоток учнів, що вступили на навчання в вищі навчальні заклади, у т.ч. 

за обраним профілем;  

- відсоток педагогічних працівників – авторів навчальних програм та 

посібників;  

- кількість педагогічних працівників, які впроваджують інновації та беруть 

участь у реалізації освітніх проєктів, пройшли сертифікацію;  

- звіти за результатами моніторингових досліджень та підсумки 

самооцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладу;  

- висновки про імідж та конкурентноздатність школи на ринку освітніх 

послуг. 

 Систематичний аналіз отриманих даних дозволить встановити проміжні 

та кінцеві результати реалізації цієї Стратегії, своєчасно виявити відхилення від 

очікуваних результатів і провести необхідну корекцію, забезпечити ефективне 

використання ресурсів школи, мінімізувати ризики та негативні наслідки 

впровадження передбачених у Стратегії заходів. 

 

САМОАНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛІЦЕЮ 

(в рамках здійснення самооцінювання інституційного аудиту ліцею) 

 

 

Напрями Мета діяльності Показники 

Освітнє 

середовище 

Створення 

належного 

освітнього 

середовища для 

ефективної роботи 

закладу освіти, 

комфортних і 

безпечних умов 

навчання та праці  

- залучення всіх учасників освітнього 

процесу до вирішення проблем навчання, 

розвитку та виховання; 

- визначення стратегічних завдань, 

пріоритетних напрямків розвитку ліцею 

та сприяння організаційно-педагогічному 

забезпеченню освітнього процесу; 

- напрацювання програми дій щодо 

створення освітнього середовища, 

вільного від будь-яких проявів 

насильства, булінгу та дискримінації; 

- формування сприятливого виховного 

середовища; 

- напрацювання та оприлюднення правил 

поведінки в закладі освіти; 
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- створення єдиного інформаційного 

освітнього простору, що динамічно 

розвивається в закладі освіти;  

Демократичне 

врядування 

Організація 

освітнього процесу 

на засадах 

людиноцентризму, 

прийняття 

управлінських 

рішень на основі 

конструктивної 

співпраці 

учасників 

освітнього 

процесу, взаємодії 

закладу освіти з 

місцевою 

громадою та 

владою 

- погодження місії ліцею з залученням 

учнів, батьків, учасників освітнього 

процесу; 

- формування відносин довіри, 

прозорості, дотримання етичних норм 

через спільне напрацювання, 

оприлюднення стратегії ліцею, яка 

відповідає особливостям і умовам його 

діяльності; 

- самооцінювання та моніторинг 

виконання поставлених цілей та завдань; 

- формування і забезпечення реалізації 

політики академічної доброчесності усіх 

учасників освітнього процесу; 

- залучення фінансових потоків для 

розвитку матеріально-технічної бази 

ліцею за рахунок позабюджетних коштів, 

додаткових джерел для фінансування 

(фандрайзингу)  

Розвиток 

персоналу 

Створення цілісної 

системи 

методичної 

роботи, яка 

ґрунтується на 

досягненнях науки, 

передового досвіду 

і спрямована на 

всебічне 

підвищення 

професійної 

майстерності 

кожного вчителя, 

на збагачення й 

розвиток творчого 

потенціалу 

педколективу 

- провести аналіз потреб педагогічного 

колективу  (анкетування, опитування, 

індивідуальні бесіди); 

- залучення педагогічних працівників до 

відвідування різноманітних тренінгів, 

семінарів, курсів, майстер-класів; 

- удосконалити систему взаємонавчання 

та коучингу; 

- сприяти зовнішньому вдосконаленню 

фахової майстерності педагогів шляхом 

участі у конкурсах, навчанні на курсах в 

інститутах післядипломної педагогічної 

освіти та інших організацій; 

дистанційному навчанні на вебінарах та 

інших онлайн-формах підвищення 

кваліфікації; 

- участь та проведення тренінгів в рамках 

всеукраїнських та міжнародних проектів 

- педагогіка партнерства в освітньому 

процесі ліцею 

Партнерство з 

громадою 

Розвиток моделі 

громадсько-

активного ліцею, 

- проведення ґрунтовного аналізу потреб 

громади (анкетування, опитування); 
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зростання її іміджу 

на ринку освітніх 

послуг як 

освітнього округу, 

так і регіону в 

цілому, що 

сприятиме 

розвитку 

партнерства між 

ЗЗСО та громадою 

- виявлення очікувань громади щодо 

ліцею ; 

- здійснити моніторинг з оцінки послуг, 

які надаються ліцеєм (анкетування, 

опитування, аналіз даних); 

- розробити програму моніторингу з 

оцінювання послуг, що їх надає ліцей 

(анкетування, опитування, аналіз 

даних); 

- надання консультаційних і тренінгових 

послуг (при потребі); 

- спільна участь у заходах, програмах та 

проектах, ініційованих громадськістю, 

ліцеєм та владою. 

Залучення 

батьків до 

діяльності 

закладу освіти 

Підвищення рівня 

здобуття 

педагогічної і 

психологічної 

освіти батьків з 

питань навчання, 

розвитку і 

виховання їхніх 

дітей 

- організація зустрічей з батьками з метою 

вивчення запитів і потреб батьківської 

громадськості; 

- постійно вивчати запити батьків щодо 

надання освітніх послуг ліцеєм; 

Учнівське 

самоврядуван

ня 

Створення 

необхідних умов 

для розвитку 

учнівського 

лідерства; 

соціалізації 

здобувачів освіти 

шляхом включення 

їх в практичну 

соціально-значущу 

діяльність, на 

всебічний розвиток 

активності учнів, 

забезпечення 

поєднання 

педагогічного 

управління і 

дитячого 

самоврядування 

- вивчення запитів і потреб ліцеїстів 

шляхом опитування, бесід та 

діагностування; 

- створення дієвого механізму ліцейського 

самоврядування; 

- вдосконалення наявних систем 

управління ліцеєм з урахуванням 

інтересів ліцеїстів; 

- визначення взаємодії та порядку 

співробітництва між ліцеїстами, 

педколективом й адміністрацією ліцею. 

- здійснення заходів, спрямованих на 

захист та реалізацію законних прав та 

інтересів ліцеїстів; 

- створення сприятливих умов для 

позитивної реалізації потенціалу 

здобувачів освіти; 

- створення різноманітних гуртків, 

об’єднань, клубів за інтересами; 

- участь учнів у спільних проектах та 

програмах 

Спільне проведення волонтерських акцій: 
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Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради     Наталія СЕЛЯХ 

 Соціальних 

 Екологічних 

 Культурно-просвітницьких 

(інформаційних) 

 Спортивно-оздоровчих 
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