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         Стратегія розвитку Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№ 9 Ніжинської міської ради Чернігівської області 

на 2019-2021 роки (далі – Стратегія) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту»,  

«Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей»; Указів Президента 

України: від 12 січня 2015 року № 5 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», від 12 червня 2015 року № 334 

«Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 25 серпня 2015 року № 501 

«Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини», від 13 жовтня 2015 року № 580 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», від 03 грудня 2015 року № 678 «Про 

активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», від 09 лютого 2016 року № 42 «Про Національну 

стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація», від 13 грудня 2016 року № 553  «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з 

інвалідністю», від 31 травня 2018 року № 156 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української 

мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України»; постанов Кабінету Міністрів України: від 21 

лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», від 23 листопада 2011 року № 1392 

«Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», від 21 серпня 2013 року № 607 

«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами»; 

розпоряджень Кабінету Міністрів України: від 14 грудня 2016 року № 988-р. «Про  схвалення Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти  «Нова українська школа» на період до 2029 року», 

від 13 грудня 2017 року №  903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», від 31.12.2015 

№ 1436 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в 

загальноосвітньому просторі», наказів Міністерства освіти і науки України: від 21.03.2018 року №268 «Про затвердження 

типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», від 20.04.2018 року № 405 

«Про затвердження типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», від 20.04.2018 року № 406  

«Про затвердження типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», від 25.06.2018 року № 676 

«Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти» та з урахуванням основоположних тез 

щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 

2018 році». Стратегія спрямована на реалізацію пріоритетних цілей, визначених Державною стратегією регіонального 

розвитку України на період до 2020 року, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 

Стратегією розвитку Ніжинської громади до 2027.  
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        Стратегія визначає мету, зміст, завдання та проблеми закладу, конкретизує перелік основних напрямів і заходів з 

реалізації стратегічних завдань. 

     Стратегія спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу, модернізації змісту, 

методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, прийняття управлінських рішень. 

Стратегія розвитку закладу на 2019-2021 роки може доповнюватися. 

 

 

Основні завдання:   

- підвищити якість освітніх послуг  відповідності до Державних стандартів освіти; 

- здійснювати освітній процес відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей учнів; 

- забезпечити збереження та зміцнення здоров’я дітей; 

- підтримувати дітей та молодь з особливими освітніми потребами; 

- продовжити розвивати ефективну, постійно діючу систему безперервної освіти педагогів; 

- оптимізувати систему дидактичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу; 

- удосконалювати системи активного включення сім’ї в процес самовизначення, самореалізації учнів; 

- розвивати досвід партнерства, волонтерства, самоврядування з метою інтенсифікації розвитку й удосконалення 

освітнього середовища. 

 

 

 

І. Освітнє середовище 

Стратегічні завдання: 

-  оптимізувати  внутрішні та зовнішні ресурси  освітнього середовища; 

-  активніше залучати педагогічних та соціальних партнерів для рішення завдань підвищення якості освіти; 

-  використовувати соціокультурне оточення з метою розвитку загального світогляду учнів; 



6 
 

- освоювати різні форми комунікації з метою відкритості школи контактам з іншими установами, організаціями, 

підприємствами. 

Очікувані результати: Створення у 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. 

SWOT-аналіз освітнього середовища 

Напрямок Позитивні тенденції Проблеми 

1. Забезпечення 

комфортних і 

безпечних умов 

освітнього процесу 

 Рік побудови приміщень закладу: Навчальний 

корпус №1 (основна будівля) – 1937р. 

Навчальний корпус №2 – 1917р. Майстерні – 

1960р. Фізкультурно-оздоровчий комплекс 

(ФОК) – 1986р. Заклад розташовано у типовому 

приміщенні.  

Проектна потужність закладу – 510 учнів.  

Загальна площа всіх приміщень 1903,5 кв. м. 

Кількість поверхів в основній будівлі закладу 2. 

Умови доступності закладу освіти для навчання 

осіб з особливими освітніми потребами 

(архітектурна доступність, наявність пандусу) 

наявність пандусу для доступу до першого 

поверху навчального корпусу №1.  

Вид опалення закладу – центральне.  

Наявність внутрішніх санвузлів:  

  Недостатнє фінансування для 

осучаснення освітнього середовища 

ЗЗСО: 

В приміщеннях школи необхідно 

встановити систему вентиляції повітря. 

 

Потрібно зробити водовідведення з 

даху основного приміщення 

Здійснити заміну електрообладнання в 

будівлі №2 та майстернях школи 

 

Зняти трубу тепломережі з фасаду 

школи та провести його ремонт 

 

Встановити систему пожежної 

сигналізації в приміщеннях школи  
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Навчальний корпус №1 – на першому поверсі; 

Навчальний корпус №2 – наявний; ФОК – 

наявний. Водогін Прат «Завод Ніжин-Сільмаш».  

Каналізація міська.  

Кількість навчальних кабінетів – 18 (географія, 

математика, фізика, інформатика№1, 

інформатика№2, хімія, біологія, українська мова 

та література, зарубіжна література історія, 8 

кабінетів початкових класів).  

     Для задоволення потреб дітей у закладі 

функціонують шкільна їдальня на 86 посадкових 

місць, 2 майстерні, 1 спортивна зала, 1 бібліотека, 

1 актова зала.  

       Наявність кабінетів із сучасним обладнанням: 

Кабінет інформатики №1, кабінет інформатики 

№2, кабінети 1-А та 1-Б, 2-А, 2-Б класів, кабінет 

біології, кабінет української мови та літератури.  

    Кількість персональних комп’ютерів у закладі: 

21, із них підключено до Інтернету – 21, термін 

придбання становить понад 5 років – 11.  

    Кількість інтерактивних комплексів 8 

проекторів, 8 проекційних екранів.  

   Наявність спортивних споруд: 

Відновлення твердого покриття 

шкільного подвір’я(великі ділянки 

асфальтового покриття зруйновані) 

 

 

 

 

 

 

 

Оновлення бази природничо-

математичних кабінетів. 

 

 

Зношеність комп’ютерної техніки; 

Потреба у  високошвидкісному 

інтернеті. 

 

Необхідність капітального ремонту 

їдальні та актового залу. 

 

 

Заміна підлоги в коридорах школи. 

 

Заміна системи опалення та водогону. 
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 Спортивні майданчики, гімнастичні снаряди, 

баскетбольний майданчик, волейбольний 

майданчик, футбольний майданчик.  

Земельна ділянка (площа) - 2,1783 га, наявність 

Державного акту на землю - так.  

      Школа бере участь у проектах: 

- Проект Європейського Союзу та Програми 

Розвитку Організації Об’єднаних Націй 

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»- 

«Капітальний ремонт: заміна вікон та 

влаштування вхідного вузла ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№9», 2014-2015 р.р., реалізований. 

   - Проект «Громадський бюджет м. Ніжина 2016» 

- «Оновлення спортивного майданчика на 

території ЗОШ І-ІІІ ступенів №9 для забезпечення 

активного відпочинку, занять спортом учнів 

школи та мешканців мікрорайону», реалізований; 

   - Проект «Громадський бюджет м. Ніжина 2018» 

-«Безпека учнів школи та мешканців мікрорайону 

під час навчання, відпочинку та занять спортом на 

території Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст. №9», не 

допущений до голосування;  

- Два проект компанії ЕСКО з енергоощадного 

споживання, комплексної термомодернізації, 

енергозберігаючих заходів, 2019 рік, виконується 

в приміщенні ФОКу та основній будівлі. 

       Щодо покращення матеріально-технічної бази 

закладу було зроблено: 

 

Влаштування системи вентиляції в 

туалетах школи 

 

Оснащення шкільних кабінетів 

сучасними засобами навчання 
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ремонт даху ФОКУ; 

-будівництво двох туалетів та душової кабіни в 

ФОЦі; 

-заміна освітлення ігрового поля ФОКу; 

-ремонт роздягальні у ФОЦі; 

-заміна світильників у майстерні; 

-ремонт вхідного вузла майстерень; 

-ремонт книгосховища бібліотеки; 

-заміна вхідних дверей у приміщенні №2; 

-заміна батарей системи опалення приміщення 3-Б 

класу; 

-утеплення стін та фундаменту приміщення 3-Б 

класу; 

-заміна вікон у їдальні, кабінеті хімії, кабінеті 

фізики; 

-придбання електорплити, м'ясорубки, 

посудомийної машини в їдальню; 

-ремонт каналізації в їдальні; 

-проведення водопроводу в медпункт; 

-ремонт каналізації у кабінеті фізики; 

-заміна люків каналізації на подвір'ї школи; 

-заміна люків лазу на горище приміщення №1 на 

вогнетривкі; 

-придбання вогнегасників(в наявності 21 шт.); 

-заміна баків для сміття;  

-влаштування системи внутрішньої сигналізації в 

Їдальні, комп'ютерних класах №1 та №2; 

- проведено каналізацію відведення стоків з 

головного приміщення школи; 
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-проведено ремонт туалетів основного 

приміщення; 

-закуплено 16 ноутбуків, 7 мультимедійних 

проекторів; 

-5 комплектів парт; 

-утеплення горища основної будівлі; 

-закуплено спортивне обладнання в ФОК; 

-закуплено туристичне обладнання для військово-

патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»). 

            У закладі функціонують 20 класів, 

навчаються 608 учнів (1 кл. – 60 уч., 2 кл – 68 уч., 

3 кл. – 65 уч., 4 кл. – 64 уч., 5 кл. – 61 уч., 6 кл. – 

59 уч., 7 кл. – 61 уч., 8 кл. – 59 уч., 9 кл. – 60 уч., 

10 кл. – 31 уч., 11 кл. – 19 уч.).  

         Організовано поглиблене вивчення 

математики у 8-А класі. У 10 – 11 класах 

запроваджено профільне навчання, а саме 10-11 

класи – профільні предмети: українська мова, 

українська література, зарубіжна література.  

 

2.  Створення 

освітнього середовища,  

вільного від будь –яких 

форм насильства та  

дискримінації 

Проводяться комплексні заходи з протидії 

булінгу: 

1. Інформування школярів, їх батьків, учителів 

та інших учасників освітнього процесу про 

запровадження адміністративної 

відповідальності за вчинення булінгу 

(цькування) та вироблення небайдужості до 

проблеми булінгу. 

2. Оцінка розповсюдженості булінгу в школі. 

 

       Відсутність відеокамер знижує 

рівень  попередження випадків 

насильства 
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3. Розвиток навичок толерантного 

спілкування. 

4. Розвиток навичок конструктивного 

вирішення конфліктних ситуацій. 

5. Формування знань з правил безпечної 

поведінки в мережі Інтернет. 

6. Практичний психолог школи впроваджує 

просвітницько-профілактичні програми, що 

сприяє формуванню безпечного простору 

школи: «Сімейна розмова», «Формування 

навичок безпечної поведінки дітей» 

(«Навчить дитину захищатися» - 4-6років, 

«Вчимо дитину захищатися» -10-13 років. 

«Я вмію себе захистити» - 14-18 років.  

 

 3. Формування 

інклюзивного, 

розвивального та 

мотивуючого до 

навчання освітнього 

простору 

У школі  забезпечено вільний доступ до основного 

приміщення та будівлі №2, спортивного залу, 

майстерні через облаштування пандусів. 

2019-2020 н.р. організоване індивідуальне 

навчання (педагогічний патронаж) для 4 учнів. 

Педагогічні працівники, що навчають учнів з 

особливими потребами, систематично 

підвищують фаховий рівень шляхом 

опрацювання відповідної літератури, 

відвідування міських семінарів, тренінгів, 

майстер-класів, консультування з практичним 

психологом Герасименко Г.А., директором ІРЦ 

Ступак В.В., логопедом ІРЦ Скляр Л.В. 

 

 

Інклюзивні класи в школі не 

функціонують. 
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 Активно у своїй роботі педагоги використовують 

інформаційно-технічне обладнання (таблиці, 

картки, посібники, підручники, ноутбук, 

магнітола), що дає змогу підтримувати в учнів 

інтерес до навчання, попереджувати 

перевтомлення дітей. 

На веб-сайті школи створено розділ «Навчання 

дітей з особливими освітніми потребами» з 

корисною інформацією, що постійно 

оновлюється.   

Налагоджена співпраця з органами охорони 

здоров’я, що дає змогу вчасно виявляти дану 

категорію учнів. 

Учень Потичев Ренат відвідує міський центр 

реабілітації, де бере участь у різноманітних 

заняттях. Є активним учасником шкільних свят. 

 

Пристосування території школи для 

перебування людей з обмеженими 

фізичними можливостями 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Шляхи реалізації 
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Зміст заходів Термін 

виконання  

Відповідальні Примітка   

Залучення альтернативних джерел фінансування навчального закладу Постійно  Адміністрація, 

педагогічний колектив 
 

Оновлення бази природничо-математичних кабінетів. Постійно  Управління освіти 

Адміністрація, 

педагогічний колектив 

 

Оновлення комп’ютерної техніки; Постійно  Управління освіти 

Адміністрація 
 

Підключення до швидкісного інтернету Постійно  Управління освіти 

Адміністрація, 

педагогічний колектив 

 

Капітальний ремонт їдальні та актового залу 2020-2021 Управління освіти 

Адміністрація 

 

Заміна підлоги в коридорах школи. 

Заміна системи опалення та водогону. 

Постійно  Управління освіти 

Адміністрація  
 

Підготуватися до відкриття інклюзивного класу 2020 р Управління освіти 

Адміністрація, 

педагогічний колектив 

 

Встановити відеокамери по периметру школи 2020 р. Управління освіти 

Адміністрація  
 

В приміщеннях школи встановити систему вентиляції повітря. 

 

2020-

2021р.р. 

Управління освіти 

Адміністрація 
 

 Влаштування водовідведення з даху основного приміщення 

 

2020-

2021р.р. 

Управління освіти 

Адміністрація 
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Здійснити заміну електрообладнання в будівлі №2 та майстернях 

школи 

 

2020-

2021р.р. 

Управління освіти 

Адміністрація 

 

 

Зняти трубу тепломережі з фасаду школи та провести його ремонт 

 

2020-

2021р.р. 

Управління освіти 

Адміністрація 

 

 

Встановити систему пожежної сигналізації в приміщеннях школи  

 

2020-

2021р.р. 

Управління освіти 

Адміністрація 

 

 

Відновлення твердого покриття шкільного подвір’я(великі ділянки 

асфальтового покриття зруйновані) 

 

2020-

2021р.р. 

Управління освіти 

Адміністрація 

 

 

Влаштування системи вентиляції в туалетах школи 

 

2020-

2021р.р. 

Управління освіти 

Адміністрація 

 

 

Пристосування території школи для перебування людей з обмеженими 

фізичними можливостями 

2020-

2021р.р. 

Управління освіти 

Адміністрація 

 

 

Оснащення шкільних кабінетів сучасними засобами навчання 

 

Постійно Управління освіти 

Адміністрація 

 

 

Співпраця зі Службою у справах дітей, Центром сім’ї та молоді та 

правоохоронними органами 

Постійно Адміністрація, 

практичний психолог, 

класні керівники 
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ІІ. Система оцінювання учнів 

Стратегічні завдання: 

- підвищити якість освітніх послуг  відповідності до Державних стандартів освіти; 

- здійснювати освітній процес відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей учнів; 

- вимоги до оцінювання результатів навчання мають визначати з урахуванням компетентнісного підходу до 

навчання, в основу якого покладені ключові компетентності; 

- грунтувати оцінювання  на позитивному підході, що передбачає врахування рівня досягнень учня.  

Очікуваний результат: 

         Здійснення стимулюючого оцінювання, що  грунтується на позитивному підході, враховує освітню траєкторію  

кожного учня,  спрямовується на формування і розвиток ключових компетентностей.  

 

SWOT-аналіз системи оцінювання учнів 

Напрямок Позитивні тенденції Проблеми 

1.Наявність відкритої, 

прозорої і зрозумілої для 

здобувачів освіти 

системи оцінювання їх 

навчальних досягнень 

У своїй роботі педагогічні працівники 

користуються нормативними документами, 

а саме: Наказ МОНУ від 13.04.2011 р. 

№329 “Про затвердження Критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої 

освіти”  та 

Наказ МОНУ від 21.08.2013 р. №1222 Про 

затвердження орієнтовних вимог 

оцінювання навчальних досягнень учнів із 

базових дисциплін у системі загальної 

середньої освіти” . 

На початку вивчення нової теми учні на 

чолі з учителем формують критерії 

Не всі вчителі оприлюднюють критерії 

оцінювання, правила та процедури 

оцінювання навчальних досягнень. 

   Не завжди освітній процес спрямовується 

на формування і розвиток ключових 

компетентностей, посилення ролі 

особистісного чинника в засвоєнні 

навчального матеріалу. Педагогічні 

працівники більшу увагу приділяють  обсягу 

засвоєних знань, а не тому, як ці знання 

використовуються для вирішення прикладних 

завдань. 

   Частка вчителів, які застосовують систему 

оцінювання, спрямовану на реалізацію 
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оцінювання навчальних досягнень учнів з 

теми. 

При проведенні контрольних видів робіт 

педагогічні  працівники ознайомлюють 

здобувачів освіти з критеріями оцінювання 

(усно або письмово). 

При виставленні оцінки педагогічні 

працівники аналізують роботу учня, чітко 

проговоривши сильні та слабкі сторони 

роботи  учня. 

Аналіз роботи учня грунтується на 

позитивному підході, аналізується не лише 

результат, а й процес вивчення 

навчального матеріалу.  

Враховується індивідуальний поступ 

здобувача освіти. 

 

компетентнісного підходу, невелика. Проте з 

кожним роком таких учителів стає більше. 

 

2.Застосування 

внутрішнього 

моніторингу ,  що 

передбачає систематичне 

відстеження та 

коригування результатів 

навчання кожного 

здобувача освіти  

   Класними керівниками ведеться 

моніторинг досягнень учнів класу (для 

ознайомлення батьків раз на місяць в 

щоденнику робиться виписка балів учня),  

згідно якого складається індивідуальна 

траєкторія здобувача освіти. 

    Педагогічними працівниками 

відстежується особистий поступ кожного 

учня, що формує позитивну самооцінку, 

відзначають досягнення, підтримують 

бажання навчатися, запобігають 

побоюванням помилятися. 

Не завжди вчителі проводять глибокий аналіз 

результатів моніторингових досліджень, 

інколи цей аналіз носить формальний 

характер. 
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     Питання моніторингу навчальних 

досягнень учнів систематично виноситься 

на засідання педагогічної ради, нарад при 

директору. 

Адміністрацією школи передбачено річним 

планом моніторингові дослідження якості 

знань здобувачів освіти: 

- Учнів 5-х класів з метою виявлення 

рівня адаптації до навчання в 

середній школі; 

- Учнів 3-11 класів з української мови 

та математики з метою виявлення 

рівня сформованості знань та 

дотримання критеріїв оцінювання; 

- Учнів 4 класів з предметів ДПА з 

метою виявлення рівня 

сформованості знань та дотримання 

критеріїв оцінювання; 

- Учнів 9 класів з предметів ДПА з 

метою виявлення рівня 

сформованості знань та дотримання 

критеріїв оцінювання; 

- Учнів 11 класів з предметів ДПА/ЗНО 

з метою виявлення рівня 

сформованості знань та дотримання 

критеріїв оцінювання; 

-  
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3.Спрямовувування 

системи оцінювання на 

формування у здобувачів 

освіти відповідальності за 

результати свого 

навчання, здатності до 

самооцінювання 

 Педагогічними працівниками у співпраці з 

батьками формується відповідальне 

ставлення учнів до результатів своєї 

роботи. Тісна співпраця налагоджена в 3-Б 

класі (Галепа А.П.), 6-Б класі (Гулак Л.М.), 

7-А класі (Кудіна Л.А.), 11 класі 

(Назаренко К.В.), де класні керівники 

активно залучають батьків до освітнього 

процесу. 

На уроках педагогічними працівниками 

використовується прийом самооцінювання 

навчальної діяльності здобувачів освіти, 

що формує відповідальне ставлення до 

освітнього процесу. 

Під час канікул педагогічні працівники 

проводять консультування учнів, які 

мають проблеми в навчанні. Ведеться 

робота з обдарованими дітьми з метою 

якісної підготовки до предметних олімпіад, 

конкурсів, змагань. 

Досягнення учнів висвітлюються на 

шкільному стенді, сайті школи. 

 Робота з батьками щодо формування 

відповідального ставлення до навчання 

потребує активізації, батьки повинні стати 

партнерами в даній роботі.  

 

 

  

Більшої уваги потребує прийом 

самооцінювання на уроках. 

 

 

 

 

Більшу увагу вчителям необхідно приділяти 

учням, що мають низький рівень знань, через 

індивідуальні завдання, роботу на канікулах з 

даної категорією здобувачів освіти. 
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Шляхи реалізації 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст заходів Термін 

виконання  

Відповідальні Примітка   

Оприлюднення критеріїв оцінювання в навчальних кабінетах.  Грудень 2019 р. Адміністрація   

Проведення глибокого аналізу результатів моніторингових досліджень 

з зазначенням чітких шляхів покращення якості знань учнів. 

Постійно  Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

 

Активізувати роботу з батьками щодо формування відповідального 

ставлення до навчання здобувачів освіти. 

Постійно  Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

 

Більш активне впровадження  прийому самооцінювання на уроках. Постійно  Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

 

Більшу увагу вчителям приділяти учням, що мають низький рівень 

знань, через індивідуальні завдання, роботу на канікулах з даної 

категорією здобувачів освіти. 

Постійно  Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 
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ІІІ. Оцінювання педагогічної  діяльності педагогічних працівників  

Стратегічні завдання: 

- продовжити розвивати ефективну, постійно діючу систему безперервної освіти педагогів; 

- оптимізувати систему дидактичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу; 

- підвищити відповідальність кожного за результати своєї професійної діяльності; 

Очікуваний результат: 

      Підвищення якості викладання навчальних предметів педагогічними працівниками, відповідальності за свою 

професійну діяльність. 

 

SWOT-аналіз педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу освіти 

Напрямок Позитивні тенденції Проблеми 

1. Ефективність 

планування 

педагогічними 

працівниками своєї 

діяльності, використання 

сучасних освітніх 

підходів до організації 

освітнього процесу з 

метою формування 

ключових 

компетентностей 

здобувачів освіти  

Здійснюючи календарне планування уроків 

педагогічні працівники враховують ступінь 

складності теми, обсяг навчального матеріалу. 

Аналізують результативність. У разі 

необхідності – вносять корективи в  

планування.  

Педагоги активно використовують сучасні 

освітні технології, спрямовують роботу на 

оволодіння здобувачами освіти ключовими 

компетентностями та наскрізними уміннями. 

    Систематично використовують на уроках 

презентації, відеоматеріали вчитель зарубіжної 

літератури Савченко В.Г., учителі української 

мови та літератури Назаренко К.В., Кот В.Г., 

 

 

 

 Не всі педагоги корегують календарне 

планування в залежності від 

результативності роботи учнів. 

     Деякі вчителі проводять уроки, що не 

відповідають сучасним вимогам і 

призводить до зниження інтересу учнів до 

навчання. 

 

    Не всі педагоги використовують 

можливості Інтеренет-мережі, ІКТ. 
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учитель біології Силка О.І., учитель основ 

здоров’я Янголь Я.О. 

     Належну  увагу педагоги приділяють роботі 

з учнями, що мають низький рівень знань. Для 

таких дітей готуються індивідуальні завдання, 

які систематично перевіряються. Відповідно до 

результатів планується подальша робота з 

такими дітьми. При оцінюванні враховується 

особистий поступ учня, що стимулює дитину 

до роботи. 

    Власні освітні ресурси мають учитель 

інформатики Сердюк А.А., учитель хімії 

Кудіна Л.А., практичний психолог 

Герасименко Г.А., сторінку на освітньому 

проекті «На урок» має вчитель зарубіжної 

літератури Шендрик С.М. 

   Досвідом роботи через друк у фахових 

виданнях, Інтернет-виданнях активно діляться 

вчителі Галепа А.П. (початкові класи), 

Шендрик С.М. (зарубіжна література), 

Андрущенко Л.М., Цинковська М.О. (учителі 

історії). 

   

 

2.Постійне підвищення 

професійного рівня і 

педагогічної 

майстерності 

педагогічних працівників 

      Освітній процес забезпечують 44 

педагогічних працівників.  

Вищу кваліфікаційну категорію мають 32 

вчителя, звання «старший учитель» – 11, 

«учитель-методист» – 18, «Відмінник освіти 

України» – 5. 

    Тематика курсів не враховує побажань 

педагогічних працівників. 
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Кількість обслуговуючого персоналу – 14 осіб 

       Педагоги школи активно проходять курси 

підвищення кваліфікації при ЧОІППО ім. 

К.Д.Ушинського (згідно графіка Управління 

освіти).  

   У 2019 році курси пройшли такі вчителі: 

Алєксєєва О.М. (українська мова та 

література) – 06-08.05.2019 р.; 02-03.12.2019 

р.; Бойко Т.М., Федорець Ю.О. (початкові 

класи) – 20.06-05.07; 

Дубиленко О.В. (інформатика) –  

02-06.12.2019 р. 

     Курси підвищення кваліфікації при 

Київському університеті ім. Б.Грінченка 

проходять директор школи Рибак В.П, та 

заступник директора Іващенко Н.М.  

      На онлайн-курси при Львівському 

політехнічному університеті зареєструвалися 

учителі інформатики Сердюк А.А. та 

Дубиленко О.В. 

     Крім того, педагоги школи беруть участь у 

роботі онлайн-курсів, вебінарів, майстер-

класів. 

     Діляться власними напрацюваннями на 

сторінках фахових видань, інтернет-

платформах. На Форумі педагогічних ідей 

«Відкритий урок» свої матеріали  2018-2019 

року надрукували Силка О.І. (учитель 

біології), Середа Н.М. (учитель математики), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низьким є відсоток педагогів, які беруть 

участь у конкурсах фахової майстерності. 

 

 

 

 

 

Активізації потребує робота з поширення 

досвіду вчителями школи через друк у 

фахових та Інтернет-виданнях. 
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Галепа А.П. (учитель початкових класів), 

Залозна О.В. (вихователь ГПД). 

     Учитель історії Цинковська М.О. стала 

лауреатом І етапу конкурсу «Учитель року». 

     Учитель хімії Кудіна Л.А. є членом групи 

при Міністерстві освіти і науки України з 

підготовки завдань ЗНО з хімії. 

 

3. Налагодження 

співпраці зі здобувачами 

освіти, їх батьками, 

працівниками закладу 

освіти 

 

       З метою врахування думки представники 

колективу є членами тарифікаційної комісії, 

атестаційної комісії, комісії зі складання 

річного плану роботи школи, освітньої 

програми. Обмін думками між адміністрацією 

та колективом здійснюється через засідання 

педагогічної ради, методичні об’єднання, 

майстер-класи, конференції, наради при 

директору, консультування. 

     У школі організовано наставництво: 

Нижник Н.С. – Примушко І.М. (німецька 

мова), Дубиленко О.В. – Сердюк А.А. 

(інформатика), Матюх В.О. – Драчук В.І. 

(англійська мова), Рибак Н.В. – Залозна О.В. 

(вихователі ГПД). 

          Здійснюється взаємовідвідування уроків 

та свят між педагогами школи. 

      Батьки є активними учасниками освітнього 

процесу. Їхня думка враховується при 

проведенні тарифікації, складанні освітньої 

програми, виборі класного керівника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаємовідвідування носить більш 

формальний характер 
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  У школі створено і  активно діє Громадська 

організація «Однодумці  Ніжинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №9 

Ніжинської міської ради Чернігівської 

області», яка долучається до створення 

комфортного освітнього середовища. 

   Батьки залучаються до проведення 

позакласних заходів, екскурсій, подорожей. 

      Підписана угода  про співпрацю 

Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІст. 

№9 Ніжинської міської ради, батьківської 

громадської організації «Однодумці» та лідерів 

учнівського самоврядування 

(2019 рік), розроблено план спільних дій  

на виконання тристоронньої Угоди між 

адміністрацією Ніжинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІст№9, батьківською громадською 

організацією «Однодумці», Радою 

старшокласників Ніжинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №9 на 2019 

рік. 

 

 

 

 

 

 

 

  Недостаньо високим є відсоток батьків,  

які  цікавляться життям школи, класу, є 

пасивними учасниками освітнього 

процесу. 

4.Організація 

педагогічної діяльності та 

навчання здобувачів 

освіти на засадах 

академічної 

доброчесності 

        Педагогічні працівники систематично 

інформують здобувачів освіти про дотримання 

правил академічної доброчесності. 
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Шляхи реалізації  

 

 

 

 

 

 

 

Зміст заходів Термін 

виконання  

Відповідальні Примітка   

Здійснювати  корегування календарного планування в залежності від 

якості засвоєння учнями навчального матеріалу, результативності 

роботи учнів. 

Постійно  Адміністрація  

педагогічний 

колектив 

 

Активніше впроваджувати сучасні освітні технології, можливості 

мережі Інтернет з метою активізації пізнавальної діяльності учнів 

Постійно  Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

 

Активізувати роботу з поширення досвіду роботи педагогічних 

працівників через участь  у конкурсах фахової майстерності, друк у 

фахових виданнях, Інтернет-виданнях. 

Постійно  Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

 

Активніше упроваджувати практично доцільне взаємовідвідування  

уроків та заходів  з наступним обговоренням та обміном думками.  

Постійно  Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

 

Активніше обирати курси підвищення кваліфікації, які відповідають 

запитам та вимогам педагогічних працівників 

Постійно  Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

 

Активніше залучати батьків до освітнього процесу,  Постійно  Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 
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ІУ. Управлінські процеси закладу освіти 

Стратегічні завдання: 

- підвищення ефективності освітнього процесу  на основі результатів моніторингу, здійснено в закладі; 

- приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства; 

-  

Очікуваний результат: створення освітнього середовища, сприятливого для успішної самореалізації здобувачів освіти 

та професійного вдосконалення педагогічних працівників. 

 

SWOT-аналіз педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу освіти 

Напрямок Позитивні тенденції Проблеми 

1. Наявність 

стратегії розвитку та 

системи планування 

діяльності закладу, 

моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань 

Стратегія розвитку закладу відповідає 

особливостям і умовам діяльності закладу 

(тип закладу – загальноосвітній, мова 

навчання – українська,  

територія обслуговування –  

Вул. Шевченка 128, вул. Шевченка 126, вул. 

Шевченка 130А, вул. Шевченка 101, вул. 

Шевченка 101А, вул. Шевченка 101Б, вул. 

Шевченка 99-1В, вул. Шевченка 99-2В, вул. 

Шевченка 99А, вул. Шевченка 99Б, вул. 

Шевченка 99Г, вул. Шевченка 97В, вул. 

Шевченка 97Б, вул. Шевченка 97А, вул. 

Шевченка МПС, вул. Шевченка 145 і до 

переїзду, буд. д/с№5, вул. Добролюбова, вул. 

Прилуцька до пр.Базовий, вул. Прилуцька 

(парна сторона), вул. Механізаторів, вул. 

Індустріальна (Шаумяна), вул. 

Пржевальського, провулок Носівський, 

 

 

 

 

 

 

 

Батьки, які працюють  в м. Києві,  не 

можуть в повній мірі контролювати 

поведінку та навчання учнів. 

Коштів, які виділяються на заклад, 

недостатньо, адже будівля школи 

потребує капітального ремонту. 

Матеріально-технічне забезпечення не 

відповідає сучасним вимогам до 

освітнього середовища. 
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провулок Київський, вул. Г.Борисової, вул. 

Дачна, вул. Тарновських (26 Бакинських 

комісарів), вул. Академіка Яворницького 

(Фіолетова), вул. Вокзальна, вул. 

Привокзальна, провулок Вугільний, провулок 

Урожайний, вул. Носівський шлях, провулок 

Залізничний, вул. Робітнича, вул. В.Боровика 

(С.Лазо), вул. Заслонова, провулок Базовий 

 контингент – діти працівників заводу 

«Ніжинсільмаш», залізничної станції 

«Ніжин», Ніжинського консервного заводу, 

заводу «Прогрес», працівників освітніх та 

медичних закладів. Велика частка батьків 

працює в м. Києві. 

Обсяг фінансування відповідно до плану 

асигнувань загального фонду бюджету на 

2019 рік – 12407870 грн. 

Джерела фінансування – міський бюджет, 

кошти Громадської організації «Однодумці 

Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№9 Ніжинської міської ради Чернігівської 

області», аренда приміщення, благодійні 

внески громадян. 

Покращення матеріально-технічного 

забезпечення закладу за рахунок реалізації 

проекту «Громадський бюджет міста». 

Річний план  відповідає завданням, що ставить 

перед собою колектив, сприяє покращенню 

роботи закладу, відповідає стратегії розвитку. 
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Адміністрацією та педагогами вивчаються 

думки батьківської громади, учнів закладу і 

враховуються при складанні річного плану 

роботи. 

Щотижня адміністрація школи аналізує 

виконання річного плану, у разі потреби – 

вносяться корективи. 

Діяльність педагогічної ради спрямована на 

підвищення фахового рівня педагогів і 

реалізує річний план роботи та стратегію 

розвитку закладу. 

З метою вивчення думки батьків та учнів щодо 

якості освітнього процесу адміністрацією та 

практичним психологом проводиться 

анонімне анкетування. Результати виносяться 

на обговорення педагогічного колективу. 

Згідно результатів коригується план роботи. 

На сайті школи оприлюднюються головні 

документи закладу: стратегія розвитку, 

Система забезпечення якості освіти, річний 

план, освітня програма, накази. 

Згідно річного плану проводиться моніторинг 

якості надання освітніх послуг здобувачам 

освіти (анкетування, контрольні роботи, 

відвідування уроків та заходів, самоаналіз, 

опитування). 

Приділяється увага створенню комфортних 

умов для всіх учасників освітнього процесу. З 

відповідними клопотаннями директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність педагогічної ради носить 

більш формальний характер.  

 

 

 

 

Інформація про результатами 

моніторингових досліджень не завжди 

доноситься до  батьків.  

 

 

До написання річного плану активніше 

залучати всіх учасників освітнього 

процесу. 

 

 

 

 

Активніше шукати додаткові джерела 

фінансування. 
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звертається до Управління освіти Ніжинської 

міської ради. У більшості випадків клопотання 

задовольняються. 

2. Формування 

відносин довіри, 

прозорості, дотримання 

етичних норм 

З метою вивчення задоволення учнями 

психологічним кліматом в класі, школі 

практичним психологом школи систематично 

проводиться анкетування, діагностичні 

дослідження. У разі потреби індивідуально з 

батьками учнів проводиться консультування. 

Тісною є співпраця класних керівників з 

психологом. 

З метою формування психологічної культури 

педагогічних працівників у школі 

систематично проводяться засідання 

психолого-педагогічного семінару (керівник 

Герасименко Г.А.). 

Адміністрація школи демократична, відкрита 

для спілкування, реагує на зауваження, 

пропозиції. На звернення реагує згідно 

чинного законодавства, шукає шляхи 

вирішення проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічні працівники не завжди 

дослухаються до рекомендацій 

адміністрації, інколи – загостюють 

конфліктну ситуацію 
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Учасники освітнього процесу мають змогу 

спілкуватися як особисто, так і через сайт 

школи. 

На шкільному сайті є необхідна інформація 

для батьків, педагогічних працівників, учнів. 

Постійно висвітлюються новини з життя 

школи. 

У шкільних коридорах є інформаційні стенди 

для учнів, батьків. Інформація для 

педагогічних працівників вивішується в 

учительській або в інтернет-джерелах. 

 

 

 

3. Ефективність 

кадрової політики та 

забезпечення можливостей 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Педагогічний колектив школи 

укомплектований повністю. Усі педагогічні 

працівники працюють за фахом.  

З метою заохочення педагогічних працівників 

Колективним договором передбачено вільні 

дні під час канікулярного періоду за якісну 

підготовку переможців предметних олімпіад, 

конкурсів, змагань. 

 

 

Відсутні педагогічні працівники за фахом 

образотворче мистецтво 

4. Організація 

освітнього процесу на 

засадах людиноцентризму, 

прийняття управлінських 

рішень на основі 

констурктивної співпраці 

учасників освітнього 

Адміністрація закладу чітко дотримується 

норм законодавства у питанні дотримання 

прав учасників освітнього процесу. При 

отриманні інформації про порушення прав 

учнів адміністрацією проводиться 

розслідування, з результатами якого 

ознайомлюються батьки.  

 

Деякі педагогічні працівники мають 

проблеми з налагодженням партнерських 

стосунків з учнями та їх батьками. 
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процесу, взаємодії закладу 

освіти з місцевою 

громадою 

Адміністрація школи враховує думку батьків 

під час вибору предмету для поглибленого 

вивчення, посилення предметів, вибору 

класного керівника, розподілі годин 

індивідуального навчання, виборі вчителів-

предметників. 

Директором школи за підтримкою 

Громадської організації «Однодумці 

Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№9» втілено проекти: 

- Проект Європейського Союзу та Програми 

Розвитку Організації Об’єднаних Націй 

«Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду»- «Капітальний ремонт: заміна вікон 

та влаштування вхідного вузла ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №9», 2014-2015 р.р., реалізований. 

   - Проект «Громадський бюджет м. Ніжина 

2016» - «Оновлення спортивного майданчика 

на території ЗОШ І-ІІІ ступенів №9 для 

забезпечення активного відпочинку, занять 

спортом учнів школи та мешканців 

мікрорайону», реалізований; 

   - Проект «Громадський бюджет м. Ніжина 

2018» -«Безпека учнів школи та мешканців 

мікрорайону під час навчання, відпочинку та 

занять спортом на території Ніжинської ЗОШ 

І-ІІІ ст. №9», не допущений до голосування;  

- Два проект компанії ЕСКО з енергоощадного 

споживання, комплексної термомодернізації, 
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енергозберігаючих заходів, 2019 рік, 

виконується в приміщенні ФОКу та основній 

будівлі. 

Заклад працює з 8.00. 

Розклад уроків сформовано відповідно до 

освітньої програми, затверджено 

Держпродспоживслужбою.  

 

 

 

 

 

 

Через брак приміщень навантаження не 

завжди рівномірно розподілене. 

5. Формування та 

забезпечення реалізації 

політики академічної 

доброчесності 

Керівництвом школи забезпечується 

виконання заходів щодо формування 

академічної  доброчесності. 

Питання протидії корупції на постійному 

контролі керівництва.  

У школі заборонено збір коштів з батьків. 

 

 

 

Шляхи реалізації  

Зміст заходів Термін 

виконання  

Відповідальні Примітка   

Активізувати взаємодію із соціальними партнерами (батьками, 

громадськими організаціями). 

Постійно  Адміністрація  

 
 

Залучення додаткових джерел фінансування Постійно  Адміністрація  

Упроваджувати активні форми проведення педагогічної ради Постійно  Адміністрація  

Доводити до відома батьків інформацію про результатами 

моніторингових досліджень   

 

Постійно  Адміністрація  

Активніше залучати до написання річного плану всіх учасників 

освітнього процесу. 

Постійно  Адміністрація  
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Налагоджувати партнерські стосунки між усіма учасниками освітнього 

процесу  

Постійно  Адміністрація  

    


