
Проект 



• створення такого змісту навчально-
виховного процесу, який 
покликаний допомогти кожному 
учневі оволодіти мистецтвом 
життя;
•  створення умов для отримання 

кожним учнем того рівня освіти, 
який відповідав би його здібностям 
та індивідуальним особливостям; 
• розвиток інтелектуальної сфери 

дитини, формування його ціннісних 
орієнтирів. 

Мета:



• завдання забезпечення наступності між ступенями 
системи безперервної освіти;

• завдання забезпечення стійких інтересів, розвитку 
самостійності і творчої активності;

• створення належних умов для функціонування 
освітньої системи школи, яка забезпечує розвиток 
виховання і навчання дитини, ґрунтується на єднанні 
сімейного та суспільного виховання;

• впровадження в педагогічну практику новітніх 
досягнень психолого-педагогічної науки;

• сприяти впровадженню у школі сучасних навчально-
виховних та управлінських технологій;

• формувати свідоме і відповідальне ставлення учнів, 
батьків, працівників закладу до процесу навчання і 
виховання молодого покоління;

• вдосконалювати модель інноваційної виховної 
системи закладу (технології учнівського 
самоврядування);

• створювати умови рівного доступу до освіти жителів 
селища. 

Завдання



Персоніфікований 
характер 
підготовки 

Надає право кожному педагогу вибирати 
індивідуальну траєкторію навчання, особисті напрями 
та способи фахового зростання. 

Особистісно 
орієнтований 
підхід

Сприяння суб’єктивному розвитку педагога-
дослідника, педагога-новатора, забезпечення 
постійного саморозвитку вчителя, його самореалізації 
в професійній діяльності. 

Системний підхід Не лише взаємозв’язок між окремими рівнями 
(обласним, міським, шкільним) підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників і методичної 
роботи, а й між окремими елементами процесу 
підготовки вчителів до інноваційної пошукової 
діяльності, починаючи з мети і закінчуючи 
результатами. 

Технологічний 

підхід 
Ґрунтується на чіткому визначенню мети, 
методологічних підходів, принципів, механізмів їх 
реалізації, на моніторингових дослідженнях проміжних 
результатів і відновленої корекції окремих елементів 
технологічного процесу. 

Реалізація підготовки



Технологічний процес





Використання діяльності вчителя





• організація навчально-виховного процесу з 
урахуванням потреб дітей у збереженні здоров’я;

• створення матеріально-технічної бази для 
систематичних занять фізичною культурою і 
пропагування здорового способу життя (закупити 
медичний та спортивний інвентар);

• використання лісової зони, яка знаходиться поблизу 
школи, в роботі по зміцненню здоров’я  школярів;

• збереження здоров’я учнів та вчителів школи 
шляхом систематичної оздоровчої роботи;

• об’єднання ресурсів організацій, зацікавлених у 
збереженні здоров’я дітей;

• організувати кабінет ЛФК, заняттями лікувальною 
гімнастикою повинні бути охопленні більшість 
школярів. Все це сприятиме формуванню правильної 
постави дітей, профілактиці порушень у 
функціонуванні внутрішніх органів, навчанню 
дихальної гімнастики;

• з дітьми працюватимуть психологи з програм 
профілактики і попередження наркотизації. Не лише 
діти, а й батьки зустрічатимуться з ними. 

Центр здоров’я





Моніторинг кваліфікаційного 
рівня педпрацівників



Моніторинг кваліфікаційного рівня 
педпрацівників
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