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1. Мета і завдання 
 

Сучасний світ переживає докорінну зміну підходів до освіти та до 

соціокультурної політики в цілому. Це зумовлено переорієнтацією самого 

суспільного розвитку на розвиток людини, їх особистих та культурних 

якостей. 

Життя ставить вимогу: особистість має бути, щонайперше, соціально 

компетентною. А це означає: самому активно впливати на навколишній світ, 

не стільки максимально реалізувати багаж знань, умінь і навичок, скільки 

бути спроможним якнайкраще використати власні ресурси – фізичні, 

інтелектуальні, духовні, тобто свій природний позитивний потенціал. 

Отож, перед сучасною школою стоїть завдання: підготувати своїх 

вихованців до життя в складних умовах ринкової економіки, формувати 

інтелектуально розвинену, творчу особистість відповідно до соціального 

запиту суспільства. Для виконання цього завдання потрібно створити таку 

систему освіти, яка б ґрунтувалась на новітніх досягненнях психолого-

педагогічної науки й якнайоптимальніше реалізовувала вимогу - 

максимально розвивати особистість учителя й учнів. 

У реальному, як в перспективному життєвому просторі, освіта і наука 

визначатимуть місце кожної держави, кожної нації. Усе це буде 

сконцентровано в такому показникові, як розвиток людини, її особистості. І 

хоча на розвиток особистості впливають різні сфери буття, провідна роль 

належить освіті. 

Чим раніше почнеться спрямований особистісний розвиток у контексті 

національної культури й менталітету, тим впевненіше можна буде 

прогнозувати психологічне благополуччя, задоволеність життям, особистісну 

зрілість. 

 

Мета школи: формування особистості учня і вчителя, що внутрішньо 

приймає, ґрунтовно розуміє й духовно  творить себе й довкілля. 

 



 4 

Ідеї школи:   

1. Формування навчально-пізнавальних інтересів, їх перетворення в 

потребу самозаміни, розвиток спеціальних здібностей. 

2. Розвиток здібностей як спрямований рух, що реалізується в діяльності 

особи й через неї. 

3. Організація спільної життєдіяльності, створення умов для 

саморозвитку, особистісне спілкування, взаєморозуміння, розуміння 

внутрішнього світу вихованців, їх успішна реалізація в суспільстві. 

Принципи школи:  

1. Навчання й виховання особистості з максимально можливою 

індивідуалізацією, створення умов для саморозвитку й 

самонавчання, осмислення своїх можливостей і життєвих цілей. 

2. Особистісно-орієнтована система навчання, нова педагогічна 

етика, багатоваріантність методик, уміння організовувати 

навчання одночасно на різних рівнях складності, утвердження 

всіма засобами цінності фізичного й емоційного благополуччя, 

позитивного ставлення учнів до світу. 

3. Безпосередня основа розвитку школярів у процесі навчання – їх 

навчальна діяльність, що розуміється, як особлива форма 

активності дитини, направлена на заміну самого себе як суб’єкта. 

4. Формування екологічного світогляду, як умови виживання 

людини та глобальної відповідальності її за нормальне життя в 

обмеженому життєвому просторі, еволюцію природи і 

суспільства, усвідомлення універсальної цінності природи й 

людини, яка є її частиною. 

 

 Завдання школи: 

Пошуки найефективніших шляхів життєдіяльності загальноосвітньої школи з 

адекватними умовами самореалізації учителя і учня.  
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2. Пріоритетні напрямки виховного процесу. 

 

Виконання основних завдань і реалізація основних принципів виховання 

в КУ СЗОШ №18 здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямами:  

- громадянське виховання – процес формування в учнів громадянськості 

як риси особистості, яка характеризується усвідомленням нею своїх прав і 

обов’язків у ставленні до держави, народу, законів, норм життя, турботою 

про благополуччя своєї країни, збереження людської цивілізації, 

конкретними діями відповідно до власних переконань і цінностей; 

- національне виховання – забезпечення оволодіння учнями системою 

знань, необхідних для виховання громадянина, формування умінь, 

необхідних для участі в житті суспільства, реалізації його ідеалів і цінностей; 

- правове виховання – формування в особистості поведінкових норм, 

здатності адаптуватися до нових соціальних умов, захищати свої права, 

поважати інтереси і права інших; 

- морально-етичне виховання - оволодіння учнями нормами й 

правилами моральної поведінки, формування почуттів і переконань, умінь і 

навичок, тобто формування моральної зрілої особистості; 

- фізичне виховання  та мотивації за здоровий спосіб життя – 

формування  в учнів свідомого ставлення до зміцнення свого здоров’я, 

виховання потреби у регулярних заняттях фізичною культурою і спортом, 

почуття дисциплінованості, віри в свої сили; 

- художньо-естетична освіта й виховання особистості – прищеплення 

учням естетичних понять, поглядів, переконань, виховання їхніх естетичних 

смаків, вироблення вмінь і навичок розуміти мистецтво, розвиток творчих 

здібностей, культури міжетнічних стосунків; 

- екологічне виховання – формування в учнів усвідомлення того, що 

людина – це частина природи, формування почуття відповідальності за 

природу як національну, так і загальнолюдську цінність, основу життя на 
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Землі, залучення до активної екологічної діяльності, формування їхньої 

екологічної культури; 

- статеве виховання – статева освіта і виховання підлітків, виховання в 

них цінностей справжніх людських почуттів, підготовка до шлюбу та 

створення здорової щасливої сім’ї; 

- трудове виховання та профорієнтація – морально-психологічна 

підготовка учнів до майбутньої професійної діяльності, усвідомлення ними 

соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, 

сформованість працелюбності й мобільності як базових якостей особистості; 

- родинно-сімейне виховання – формування пошани до батьків, 

дотримання народних звичаїв, збереження й збагачення традицій, посилення 

національно-ціннісних орієнтирів; 

- сприяння творчому розвитку особистості – розвиток власних 

спостережень учнів, їхніх пізнавальних інтересів у певній галузі знань до 

технічної творчості, винахідництва, сприяння інтелектуальному, емоційному 

та естетичному розвитку школярів; 

- превентивне виховання – комплексний цілеспрямований вплив на 

особистість, спрямований на її фізичний та психічний розвиток, вироблення 

імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і 

корекцію асоціальних проявів у поведінці підлітків. 

 

2.1.Система виховних завдань: 

- формування особистості – патріота України, який усвідомлює свою 

належність до сучасної європейської цивілізації, підготовлений до життя і 

чітко орієнтується в сучасних реаліях; 

- виховання в особистості демократичного світогляду й культури, яка не 

порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури 

народів світу, організація профілактичної роботи з питання попередження 

аморальних, антисуспільних проявів в учнівському середовищі; 
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- забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних та власних інтересів; 

- забезпечення комплексного виховного впливу на учнів шляхом їх 

залучення до усвідомленої та систематичної участі  у вирішенні важливих 

питань життя класу та школи через учнівське самоврядування; 

- реалізація індивідуального підходу до особистості; 

- формування в учнів національної свідомості, людської гідності, любові 

до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розвитку держави, 

готовність її захищати; 

- формування екологічної культури, гармонії відносин особистості з 

природою; 

- виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я 

інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних 

навичок і засад здорового способу життя, збереження й зміцнення їхнього 

фізичного та психічного здоров’я; 

- спонукання зростаючої особистості до протидії ксенофобським і 

расистським проявам; 

- розвиток індивідуальних здібностей і  талантів у дітей та молоді, 

забезпечення умов для їх самореалізації, підтримка обдарованих дітей і 

молоді; 

 

- спонукання зростаючої особистості до протидії проявам аморальності, 

правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності. 

 

 

 

2.2.Стратегічні завдання:  

- реалізація правового виховання, підвищення рівня правової культури 

дітей, системне вивчення та дотримання учнями їхніх прав і обов’язків, 

проведення правовиховної роботи з учнями, яка б сприяла вихованню в них 
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почуття відповідальності за свої вчинки й формування негативного ставлення 

до проявів безвідповідальності та будь-яких форм насилля; 

- забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів школи, охорони 

та зміцнення їх здоров’я; 

- забезпечення тісної співпраці батьківського, педагогічного та 

учнівського колективів з питання організації та проведення виховної роботи з 

учнями в навчальному закладі; 

- створення ситуації успіху, забезпечення взаємозв’язку процесів 

виховання і самовиховання, розвитку і саморозвитку; 

- забезпечення базової культури школярів, розвиток їхніх  

естетичних потреб і почуттів; 

- удосконалення трудового виховання, сприяння професійному 

самовизначенню учнів, формування готовності до праці у ринкових умовах; 

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості 

відповідно до  її здібностей; 

- здійснення превентивного виховання учнів, спрямованого на 

профілактику негативних проявів та шкідливих звичок; 

- гармонійний розвиток учнів у різноманітних видах позакласної 

діяльності. 

 

2.3. Шляхи реалізації. Заходи.  

- якісне оновлення змісту, форм і методів виховання дітей на основі 

впровадження нових педагогічних технологій; 

 

- підвищення професійної компетентності педагогів школи у здійсненні 

процесу виховання; 

- активізація творчого потенціалу вчителів у виборі методів, форм, 

засобів, технології виховання у роботі з учнями; 

- наукове й організаційно-методичне забезпечення виховного процесу в 

навчальному закладі; 
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- забезпечення єдності навчання й виховання учнів як двох 

взаємозалежних складових системи освіти; 

- організація та забезпечення педагогічного всеобучу батьків з питання  

підвищення ефективності сімейного та родинного виховання; 

- посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення взаємодії сім’ї і 

навчального закладу в питанні виховання; 

- здійснення психолого-педагогічного забезпечення виховного процесу в 

навчальному закладі, постійне підвищення психолого-педагогічних 

можливостей класних керівників у роботі з учнями, педагогічна рефлексія 

всіх учасників навчально-виховного процесу. 

Заходи: 

- участь у шкільних, міських, обласних та Всеукраїнських конкурсах 

виховного спрямування; 

- тісна співпраця з навчальними закладами І, ІІ, ІІІ, ІV рівня 

акредитації з питання проведення профорієнтаційної роботи з 

учнями; 

- проведення  в школі тематичних місячників, декад,  тижнів виховного 

спрямування ; 

- відвідання учнями школи театрів, виставкових залів, картинних 

галерей міста; 

- спільні виховні заходи з культурними закладами міста; 

- проведення в школі Олімпійського тижня, Дня бігуна, Дня фізичної 

культури, Тижня здоров’я;  

- організація екскурсій в музеї міста; 

- проведення загальношкільних традиційних свят: «Свято першого 

дзвоника», випускний вечір в школі, Свято зустрічі з випускниками, 

День Перемоги, День Незалежності України, Свято 8 Березня, свято 

Нового року; 

- проведення краєзнавчої, екскурсійної діяльності учнів, походів по 

рідному краю; 
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- проведення в школі днів учнівського самоврядування, днів здоров’я, 

днів права, днів безпеки дорожнього руху; 

- спільні заходи педагогічного колективу школи з міською службою в 

справах дітей ВКМСД, наркодиспансером з питання попередження 

правопорушень та негативних проявів в учнівському середовищі; 

- проведення родинних свят у школі; 

- проведення пошукової роботи в школі по збору історичних матеріалів 

для поповнення експонатами шкільної кімнати Бойової Слави; 

-  тісна співпраця  з позашкільними дитячими закладами та 

спортивними школами міста з питання зайнятості  учнів школи в 

гуртках, секціях, клубах по інтересах. 
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3. Організація навчально-виховного процесу 
 

Останнім часом орієнтації на внутрішній світ учня починає 

трансформуватись в одну з центральних ідей у сфері шкільно-педагогічної 

практики. 

Шкільне життя – лише частина цілісного процесу життєдіяльності 

дитини. На кожному ступені школи слід сповна реалізовувати такі фактори 

навчання й виховання, як навколишнє соціокультурне середовище, засоби 

масової  інформації, сучасна техніка, створювати умови для повноцінної 

життєдіяльності дитини. 

Загальноосвітня школа має три ступені: початкову, основну і старшу, які 

функціонують разом.  

Початкова школа є чотирирічною. До неї вступають діти, яким до 1 

вересня, як правило, виповнилось 6 років і які за результатами медичного й 

психологічного обстеження не мають протипоказань для систематичного  

шкільного навчання. Кожна дитина до школи має одержати відповідну 

підготовку за вимогами  Базового компонента дошкільної освіти у 

дошкільних навчальних закладах, при школі чи в сім’ї.  

Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом 

дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її 

інтелектуальний ,фізичний, соціальний розвиток. Пріоритетними у 

початкових класах є загальнонавчальні, розвивальні, виховні, оздоровчі 

функції. Характерним для початкової школи є практична спрямованість 

змісту, інтеграція знань, що дозволяє краще врахувати визначальну 

особливість молодших школярів – цілісність сприймання і освоєння 

навколишньої дійсності. 

У молодших школярів формується розгорнута навчальна діяльність 

(уміння вчитись) шляхом оволодіння організаційними, логікомовленнєвими, 

пізнавальними і контрольнооцінними уміннями й навичками, набуття 

особистого досвіду культури поведінки в соціальному та природному 
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оточенні, співпраці у різних видах діяльності. Освітніми результатами цього 

ступеня школи є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні, 

фізкультурно-рухові уміння й навички, узагальнені знання про реальний світ 

у його зв’язках і залежностях, достатньо розвинені мислення, уява, пам’ять, 

сенсорні уміння, здатність до творчого самовираження, особистісно 

ціннісного ставлення до праці, мистецтва, здоров’я, уміння використовувати 

нескладні творчі завдання. 

Основна школа (5-9 класи) дає базову середню освіту, що є 

фундаментом загальноосвітньої підготовки школярів, формує в них 

готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти і 

профілю навчання. Завершується формування загальнонавчальних умінь  і 

навичок,  оволодіння навчальним матеріалом на рівні, достатньому для 

подальшого навчання. Формує здоровий спосіб життя, правовий та 

екологічний простір. Учні на практичному рівні володіють українською 

мовою, англійською мовою, уміють користуватись комп’ютером. 

У 5-6 класах переважає пропедевтичний характер вивчення більшості 

предметів. Запроваджувати інтегровані курси, інтенсивне вивчення 

англійської мови. Поступово розгортати систематичне вивчення основ наук, 

підвищувати роль теоретичних знань у змісті освіти, забезпечувати 

задоволення різноманітних пізнавальних інтересів школярів. 

Старша школа (10-11 класи) є останнім етапом одержання повної 

загальної середньої освіти, на якому завершується формування цілісної 

картини світу, оволодіння способами пізнавальної й комунікативної 

діяльності, уміння одержувати з різних джерел і переробляти інформацію, 

застосовувати знання. Старша школа функціонує як профільна. Пробільність 

навчання визначається з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових 

можливостей і матеріальної бази школи, соціокультурного і виробничого 

середовища, перспектив  здобуття подальшої освіти випускниками школи. 

Профільне вивчення ряду предметів забезпечує належний рівень підготовки 

випускників до вступу у вищий навчальний заклад. 
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Диференціація та індивідуалізація навчання й виховання учнів мають 

стати принципом роботи загальноосвітньої школи. Має функціонувати 

педагогічна система на засадах урахування освітніх потреб, можливостей і 

пізнавальних інтересів школярів, що забезпечує роботу з обдарованими 

дітьми, так і запобігання неуспішності й відставання учнів. 

Таким чином, залежно від освітніх потреб кожного школяра, його 

пізнавальних можливостей та мотивів, здібностей, нахилів вибудовується 

особистісна траєкторія  одержання повноцінної середньої освіти . 

Школа повністю автономна у виборі форм організації навчально-

виховного процесу, методів і засобів реалізації змісту освіти. Збільшується 

питома вага індивідуалізованих форм роботи з учнем у поєднанні з 

груповими й колективними. 

Учитель сам обирає форми і структуру навчальних занять, методи 

навчання, керуючись їх педагогічною доцільністю та іншими формами, що 

зумовлюють результативність навчання й виховання школярів. Широкого 

використання в шкільному навчання набувають нові інформаційні технології. 

У школі іде активний пошук інноваційних форм і методів навчання, що 

спроможні розкути й стимулювати інтелектуальний розвиток школярів саме 

в цьому спрямуванні. 

 

3.1. Умови навчально-виховного процесу 

Основою організації навчально-виховного процесу вважити 

компетентісний підхід вчителів до роботи з учнями, у навчально-виховному 

процесі дотримуватись основних положень «Державного стандарту загальної 

освіти». 

Модель навчально-виховного процесу в школі будувати на основі 

Типових навчальних планів, багатокомпонентного варіативного змісту 

освіти, вікових індивідуальних особистісних норм розвитку учнів, 

застосування особистісно-орієнтованих педагогічних систем, вибору 
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перспективних освітніх технологій, комп’ютерної підтримки навчання, 

діагностичних і стимулюючих норм контролю і оцінювання досягнень учнів 

у різних видах навчальної діяльності, турботи про фізичне і психічне 

здоров’я дітей. 

КУ СЗОШ №18 – середня загальноосвітня школа з російською мовою 

навчання, у якій запроваджено навчання з математики з більшою кількістю 

годин з п’ятого класу, поглиблене вивчення математики , біології та хімії 

української літератури з восьмого класу, профільне вивчення фізики та 

математики, біології та хімії, літератури , української літератури, починаючи 

з десятого класу, а також технологічний профіль навчання. 

 

3.2. Шляхи реалізації - заходи 

-  продовжувати  здійснювати навчально-виховний процес у 

російськомовному режимі навчання (програмне забезпечення: підручники та 

програми для російськомовних шкіл); 

 - у системі здійснювати диференціацію та індивідуалізацію навчання та 

виховання учнів; 

 - через  ЗМІ доводити до відома населення міста про роботу 

російськомовного закладу, постійно оновлювати сторінку веб-сайту школи; 

- з метою охоплення дітей мікрорайону навчанням , прогнозування 

розвитку закладу здійснювати облік дітей 5-17 років у мікрорайоні школи; 

 - продовжувати роботу з дитячими дошкільними закладам, що 

розташовані в мікрорайоні школи;  

 - організувати  роботу класів з поглибленим вивченням предметів 

(математики, фізики, хімії, біології, предметів гуманітарного циклу); 

  - удосконалювати матеріально-технічну базу кабінетів у світі сучасних 

вимог, здійснювати комп’ютеризацію навчального закладу; 

  -  організовувати роботу з підготовки до навчання в школі 5-річок, які 

мешкають у мікрорайоні школи та не відвідують дитячі дошкільні заклади; 
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 - удосконалювати систему методично-наукової роботи закладу з метою 

підвищення професійного рівня вчителів школи; 

- забезпечувати в повному обсязі психолого-педагогічний  та соціальний 

супровід навально-виховного процесу. 
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4. Організація науково-методичної роботи. 

 

Основними завданнями системи методичної роботи в школі є:  

- здійснення інформаційного забезпечення педагогічних працівників з 

проблеми освіти, педагогіки, психології; 

- здійснення апробацій та введення нових освітніх технологій, систем у 

навчально-виховний процес закладу; 

- всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них 

навичок науково-дослідницької роботи; 

- допомога вчителям з правильних позицій аналізувати якість 

навчальних учнів , рівень їх вихованості, розвитку; 

-  створення належних умов для зростання фахового та наукового рівня 

вчителів школи; 

- популяризація інноваційного досвіду вчителів-новаторів серед 

педагогічних працівників закладу. 
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Функції методичної служби школи 

 

Діагностика педагогічних 

кадрів школи 

 

Мета, завдання МС – становлення, 

розвиток та вдосконалення 

педагогічної творчої майстерності 

 

 

Зміст: 

 відпрацювання цінностей 

особистості кожного 

вчителя 

 удосконалення 

професійної 

майстерності; 

 підвищення педагогічної 

техніки; 

 оволодіння інноваційними 

методами навчання та 

виховання  

 

 

 

 

 

 

Форми: 

 курси підвищенняя 

кваліфікації; 

 предметні МО; 

 проблемні семінари; 

 психолого-педагогічні 

семінари; 

 індивідуальне 

наставництва; 

 школа молодого 

вчителя; 

 конкурси «Учитель 

року», «Класний 

керівник року», 

«Кабінет року»; 

 виставка педагогічних 

технологій «Мій 

досвід удосконалення 

уроку»; 

 педагогічні читання, 

конференції 

 

 

Результати діагностування педагогічних кадрів – 

створення, визначення стратегії розвитку 

педагогічного колективу 

 

 

Підвищення рівня навчальних досягнень учнів 
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Головними завданнями методичних об’єднань є: 

 - організація обміну досвідом успішної педагогічної діяльності; 

- виявлення пропагування нових підходів до організації навчально-виховного 

процесу; 

 - забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики 

викладання; 

 - створення умов для самоосвіти вчителів; 

 - проведення моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів; 

 - підвищення рівня загально дидактичної та методичної підготовки 

педагогів, забезпечення засвоєння й використання найбільш раціональних 

методів і прийомів навчання та виховання школярів. 

Дієвість методичної роботи залежить від достовірності знань педагога 

та результатів його діяльності. Тому планування методичної роботи в школі 

здійснювати на контрольно-аналітичній основі. 
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5. Кадрове забезпечення 
 

Підвищення компетентності педагогічних кадрів в умовах змін є одним 

із основних чинників досягнень успіху в усіх аспектах шкільної освітньої 

системи.  

Під цим кутом зору роль учителя полягає не лише в тому, щоб 

забезпечити трансляцію знань, але й бути носієм культури й вселюдських 

цінностей, провідником ідей державотворення й демократичних змін. 

Домінантною стає робота педагога, діяльність якого не обмежується 

викладанням власного предмета фахівця, здатного до здійснення 

міждисциплінарних зв’язків, який усвідомлює значущість професійних знань 

у контексті соціально-культурного простору. Важливим є його вміння 

організувати навчальний процес як педагогічну взаємодію, спрямовану на 

розвиток особистості, її підготовку до розв’язання завдань життєтворчості. 

Оцінювання праці вчителя організовується так, щоб сприяти його розвитку й 

саморозвитку. Атестація педагога як форма виявлення рівня його 

кваліфікації, має стати демократичнішою, спонукати його до професійного 

вдосконалення. 

 

 

Навчальні роки Кількість учителів Кількість пенсіонерів 

2010-2011 70 1 

2011-2012 70 1 

2012-2013 67 3 

2013-2014 64 2 

2014-2015 62 6 

2015-2016 62 7 

2016-2017 62 8 

2017-2018 62 7 

2018-2019 62 9 

2019-2020 62 11 



 20 

6. Управлінська діяльність 
 

Результативність управління навчальним закладом визначається 

ступенем досягнення окресленої мети, якісними позитивними змінами в 

діяльності закладу. 

У теорії менеджменту зазначено, що наслідком вертикального 

розподілу праці в організації є використання управління вищої ланки, 

середньої ланки та низької. Управління школою здійснюється на 

державному, педагогічному та учнівському рівнях. Управлінські структури в 

закладі представлені на загально шкільному рівні адміністрацією (директор, 

заступники), на педагогічному рівні – учителями, на учнівському – учнями, 

як суб’єктами управління своєю освітньою діяльністю. Практика доводить, 

що можна відокремити декілька рівнів лінійного управління. Вищий рівень 

забезпечує директор, який здійсню підбір та розстановку вчительських 

кадрів, здійснює контроль за реалізацією основних положень реформування 

освіти в сучасних умовах, надає допомогу учнівському колективу через 

співпрацю із учнівською радою школи, активістами громадського життя, 

організовує роботу з батьками, приймає управлінське рішення з метою 

переводу всієї педагогічної системи до якісного нового стану, що 

відображено у функціональних обов’язках. Акцент діяльності директора 

зміщується на удосконалення особистої діяльності, на створення умов для 

самореалізації діяльності учнів, учителів, працівників адміністрації. 

На другому рівні управління здійснюють заступники з навчально-

виховної, виховної, адміністративно-господарської роботи. На цьому рівні 

директор здійснює опосередковану реалізацію управлінських рішень через 

скоординований розподіл обов’язків між членами адміністрації, визначеними 

функціональними обов’язками, викладеними у відповідному наказі. 

Третій рівень управління реалізує класний керівник, учителі, методична 

секція. Тут утворюються підсистеми, у яких об’єкт управління стає його 

суб’єктом. Учителі об’єднані в мікрогрупи по предметах, створені творчі 
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об’єднання, секції класних керівників, виділена група молодих вчителів, 

педагогічне управління якими проходить по схемі. 

Учнівський колектив представляє четвертий рівень. Управління 

здійснюється через три попередніх та через класні та загальношкільні органи 

управління. 

З огляду на сказане, можна зробити висновок, що у внутрішкільному 

управлінні виділяється керівний, педагогічний, та учнівський рівні, які 

зумовлені суб’єктом, об’єктом управління, чітким розподілом 

функціональних обов’язків, обсягом виконуваної роботи, роллю і функціями 

в загальношкільному управлінні. 

У школі діють органи учнівського самоврядування, обрані 

загальношкільною конференцією -  радою школи.  

Взаємодія різних підрозділів закладу є ефективна, характерна наявність 

однозначно сформульованих цілей, завдань і засобів їх реалізації, чіткість 

розподілу функціональних обов’язків, наявність чітко оформлених критеріїв 

оцінки навчально-виховної роботи, наявність аналізу ефективності 

прийнятих і виконуваних рішень, наявність упорядкованої схеми про зміст 

виконаних дій, їхня результативність 

За таких обставин збільшується число ініціатив від педагогів та учнів, 

число проектів, розроблених та реалізованих рішень; викристалізовується 

оперативність та чіткість, нормалізується психологічний клімат. І як 

результат школа переходить до стратегічно-цільового управління із 

подальшим впровадженням інформаційно – комп’ютерних систем 

управління, моніторингового супроводу, психологізації управління та 

освітнього менеджменту. 

З метою демократизації управління та встановлення зворотнього 

зв’язку для поточного корегування управлінських рішень у 

загальноосвітньому навчальному закладі діють колективні органи 

учнівського (учнівські збори) та батьківського (батьківські збори) 

самоврядування, повноваження яких визначаються  Статутом школи. 



 22 

Названі органи самоврядування є дієвим засобом формування 

громадської думки й ефективним способом демократизації управління. 

. 

 

 



 23 

7. Фінансова господарська діяльність. 

КУ СЗОШ №18 фінансується управлінням освіти і науки Сумської 

міської ради і тому основним джерелом фінансування є кошти, виділені 

згідно кошторису на кожний календарний рік. Вони розподіляється таким 

чином: 

 - фонд заробітної плати; 

 - нарахування на фонд заробітної плати; 

 - витрати на енергоносії; 

 - витрати на опалення; 

 - оплата інших комунальний послуг; 

 - витрати на харчування учнів. 

Перелічені напрямки виділених коштів недостатні для нормального 

функціонування закладу. Тому щороку планується придбання матеріально-

навчального обладнання для забезпечення якісного проведення навчально-

виховного процесу, залучаються кошти спонсорів, приватних установ та 

підприємців, добровільні внески батьків.  

Планується перш за все придбати сучасну техніку та обладнання, що дає 

змогу використовувати в навчально-виховному процесі нові інформаційні 

технології та технічні засоби навчання. 
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8. Матеріально-технічне забезпечення умов реалізації концепції 

розвитку школи 

Навчальні класи та кабінети школи забезпечені обладнанням та 

меблями в обсязі, який дає можливість проводити навчально-виховний 

процес на належному рівні. 

Для проведення уроків  з інформатики на сучасному рівні  в 9 –х 

класах та технології в 10-11 класах необхідно розширити комп’ютерну 

матеріальну базу протягом 2011-2015 років. З цією метою створити 

додатковий комп’ютерний клас на 10-12 учнівських місць.  

У зв’язку з підвищеним інтересом  учнів школи  до вивчення 

англійської мови необхідно придбати обладнання лінгафонного кабінету до 

2014 року.  

Для кабінетів підвищеного ризику (хімії, фізики, трудового навчання, 

інформатики)  закупити необхідне обладнання з дотриманням техніки 

безпеки до 2015 року. 

 Тверде покриття спортивного майданчика  переобладнати на 

безпечне (гумове) до 2020 року. Придбати додаткове спортивне обладнання 

згідно вікової категорії для дітей початкової ланки (2012 р.).  

Замінити на харчоблоці шкільної їдальні холодильне обладнання  

(2013 р.).  

У зв’язку з приписом СЕС замінити 2-поверхові ліжка в спальній 

кімнаті групи продовженого дня  на одноповерхові до 2015 року. 

З метою теплозбереження в класних кімнатах провести роботу по 

заміні  вікон на пластикові до 2012 року, а в рекреаціях до 2020 року. 

Щорічно поповнювати  книжковий фонд методичною та художньою 

літературою. 

Для кабінетів фізики, біології, англійської мови,  російської мови, 

літератури,  української мови, української літератури придбати для 

використання на уроці проектори або мультимедійні дошки. 
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9. Шляхи реалізації Концепції розвитку школи 

 
- шляхом диференціації та індивідуалізації навчально-виховного 

процесу розвивати здібності особистості; 

- створювати умови для реалізації вихованцями навчального  та 

творчого потенціалу; 

- змістом навчально0виховного процесу готувати учнів до життя в 

умовах ринкової економіки, формувати інтелектуально 

розвинену особистість відповідно до соціального запиту 

суспільства; 

- навально-виховний процес здійснювати на основі новітніх 

досягнень психолого-педагогічної науки. 
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10. Очікувані результати реалізації Концепції 

 

- виховання соціально-компетентної особистості, тобто розвинутої 

духовно, фізично, інтелектуально; 

- створення оптимальних соціально-психологічних умов для 

розвитку кожного учня; 

- реалізація через  шкільне середовище фізичних , розумових 

естетичних, моральних і духовних можливостей особистості; 

- формування у вчителів, учнів і батьків позитивного, емоційно-

піднесеного ставлення до школи та її вимог. 

 

 

 

 

 

Директор школи                                                   О.О.Серпенінов 

 


