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1.

Назва обласного закладу освіти: комунальний заклад освіти

,,Спеціальна школа ,,ШАНС” Дніпропетровської обласної ради”.
2.

Форма власності: комунальна

3.

Юридична та фактична адреси: вул. Батумська, буд. 2а, м.

Дніпро, 49074, Україна.
4.

Структура обласного закладу освіти та особливості змісту

освіти відповідно до певного ступеня.
Спеціальна школа «ШАНС» забезпечує здобуття загальної середньої
освіти для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку на двох рівнях
освіти:
початкова освіта - 1-4 класи;
базова середня освіта - 5-10 класи.
Окрім того, заклад має у своєму складі такі структурні підрозділи:
дошкільні групи, пансіон, відділення корекційно - розвиткової роботи
5.

Підстава для складання Стратегії.

Закон України «Про повну загальну середню освіту», рішення
Дніпропетровської обласної ради від 16.06.2021 р. № 82- 6/VIII.
6. Актуальність та обґрунтування Стратегії.
Розробка стратегії розвитку закладу зумовлена якісним оновленням
змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із
європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами
суспільства щодо надання якісних освітніх послуг. Пріоритетними
напрямами розвитку освіти є компетентнісно спрямований підхід, який
сприяє якісній підготовці підростаючого покоління до життя в сучасному
суспільстві.
Стратегія спеціальної школи «ШАНС» визначає пріоритети розвитку
закладу щодо забезпечення ефективного функціонування, використання
матеріально-технічної бази та фінансових ресурсів школи. Стратегія
скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості,
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задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення безпечного
освітнього середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель
випускника,

особистості,

готового

до

життя

з

самореалізацією

компетентностей сформованих під час здобуття освіти.
Стратегія розвитку закладу 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, прийнятті управлінських
рішень.
Стратегія розвитку закладу є комплексом методичних, матеріальнотехнічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У
ній максимально враховані потреби усіх учасників освітнього процесу.
7.

Етапи реалізації стратегії.

Організаційно-проектувальний етап (січень – травень 2022 рр.):
визначення основних напрямів, заходів і механізмів розвитку закладу
освіти.
Аналітико-практичний етап (вересень 2022 року – вересень
2026 рр.):
практична реалізація Стратегії розвитку закладу освіти;
організація

моніторингового

спостереження

за

результатами

виконання заходів Стратегії розвитку закладу освіти.
Узагальнюючий етап (жовтень 2026 – грудень 2026 рр.):
аналіз досягнутих результатів виконання Стратегії розвитку закладу
освіти;
визначення перспектив подальшого розвитку закладу освіти;
поширення позитивного досвіду.
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8.

Концептуально-ідеологічна складова: мета, місія, візія,

цінності, принципи, діяльність закладу, стратегічні завдання.
Мета Стратегії розвитку полягає у:
створенні умов для забезпечення в закладі освіти якісної, сучасної,
індивідуально-орієнтованої системи освіти відповідно до вимог в
суспільстві, запитів особистості й потреб держави;
створенні умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який
відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям; розвиток
інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних
орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через
включення кожного школяра в систему ранньої предметної орієнтації,
професійного самовизначення;
створенні безпечного, вільного від будь-яких форм насилля,
комфортного та доступного освітнього середовища;
розвитку інноваційної діяльності школи, підвищення якості освіти;
інформатизації

навчання,

вдосконалення

бібліотечного

та

інформаційно-ресурсного забезпечення;
побудові ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації учнів;
розвитоку творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і
методів педагогічної діяльності;
прищепленні учням шанобливого ставлення до культури, звичаїв,
традицій усіх народів, що населяють Україну;
вихованні в учнів патріотичних почуттів, формування національної
самосвідомості, любові до рідної землі свого народу, готовності до праці в
ім’я України;
створенні сучасної матеріально-технічної бази;
забезпечення ефективного управління розвитком закладу освіти.
Місія: створення освітнього середовища, в якому задоволені потреби
всіх учасників навчально-виховного процесу. Дітям – безпека та розвиток,
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учителям – професійне зростання та повага, батькам - розуміння та
підтримка.
Візія: сучасний та конкурентоспроможний навчальний заклад з
постійним прагненням досконалості.
Цінності:
прозорі та відкриті стосунки між усіма учасниками навчального
процесу;
розкриття потенціалу кожної дитини, сприяння її творчій та
пізнавальній активності;
повага до дитини, надання їй свободи вибору;
безпека та комфорт дитини.
Принципи
демократизм;

на

яких

партнерство;

базується

діяльність

системність,

закладу:

послідовність,

гуманізм;

наступність,

безперервність; зв’язку з життям, актуальності; органічного поєднання
навчання та виховання; незалежності від політичних та релігійних
організацій.
Стратегічні завдання:
формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів
освіти компетентностей;
впровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних
педагогічних технологій;
впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес;
створення толерантного, безпечного середовища у закладі освіти;
підтримка дітей і молоді з особливими освітніми потребами;
надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного
законодавства (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, мережева,
педагогічний патронаж);
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розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в
пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних
освітніх послуг;
виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських
відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти;
збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників
освітнього процесу;
підвищення професійного рівня кадрового потенціалу згідно
Положення проатестацію та сертифікацію педагогічних працівників;
забезпечення консолідації та взаємодії із соціальними партнерами з
метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього середовища;
приведення

матеріально-технічного

стану

закладу

освіти

у

відповідність потребам сучасної освіти;
забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу
роботи закладу на власному вебсайті.
Планування основних напрямків діяльності обласного

9.

закладу освіти відповідно до стратегічних завдань, типу та специфіки
його роботи:
9.1.

Стратегія

розвитку

освітнього,

наукового,

виховного,

корекційно-розвиткового середовища:
№
з/п

1

2

Зміст заходу

Період/термін
виконання

Відповідальна
особа

Забезпечення умов для
заступники
інтелектуального,
директора з
соціального,
січень-травень
навчальноморального і фізичного
2022
методичної та
розвитку
здобувачів
виховної роботи
освіти.
Вивчення нормативної
заступники
бази
щодо січень-травень
директора з
організаційного,
2022
навчальнометодичного,
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Примітка

3

4

5

6

7

інформаційного
супроводу заходів з
питань
допрофільної
освіти
Створення
сприятливого та
безпечного освітнього
середовища для
навчання,
самовираження і
самореалізації учнів
Сприяння різнобічному
розвитку особистості,
індивідуалізації та
диференціації навчання
Розвиток життєвих
компетентностей учнів
та здатності навчання
упродовж життя
Запровадження
сучасних форм і методів
навчання
Формування
громадянської
свідомості, виховання
дитини з притаманними
їй особистісними
якостями й рисами
характеру, світоглядом і
способом мислення,
почуттями, вчинками та
поведінкою,
спрямованими на
саморозвиток та
розвиток
демократичного
громадянського
суспільства в Україні.

методичної та
виховної роботи

2022-2026

2022-2026

2022-2026

2022-2026

2022-2026
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директор

заступники
директора з
навчальнометодичної
роботи
заступники
директора з
навчальнометодичної та
виховної роботи
заступники
директора з
навчальнометодичної
роботи

заступники
директора з
виховної роботи
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9

Здійснення виховного
процесу відповідно до
діючих
державних
програм,
інших
нормативних актів, що
обумовлюють виховну
роботу в закладі освіти
Удосконалення системи
виховної
роботи
закладу, впровадження
нових технологій та
методик
виховання
учнів
9.2.

№
з/п

1

2022-2026

заступники
директора з
виховної роботи

2022-2026

заступники
директора з
виховної роботи

Стратегія розвитку матеріально-технічної бази:
Зміст заходу

Проведення технічного
аналізу
стану
приміщень школи

Період/термін
виконання
постійно

Проведення поточного
ремонту
за потреби

2
Благоустрій шкільного
подвір’я

щорічно

3

5

Проведення
інвентаризації
шкільного майна
Придбання обладнання
та
інвентарю
для
господарчих робіт

за потреби

6

Реконструкція стадіону

до 2026 р.

4

щорічно

8

Відповідальна
Примітка
особа
заступник
директора з
адміністративногосподарчої
частини
заступник
директора з
адміністративногосподарчої
частини
заступник
директора з
адміністративногосподарчої
частини
Голова
інвентаризаційної
комісії
заступник
директора з
адміністративногосподарчої
частини
директор

7
8
9
10

11

Ремонт
системи
водопостачання
навчального корпусу
Ремонт
спального
корпусу
Утеплення
корпусу
трудового навчання
Оновлення обладнання
в професійно-трудових
майстернях
Приведення санвузлів
відповідно до вимог
Державних санітарних
правил
і
норм
влаштування,
утримання ЗНЗ та
організації навчальновиховного процесу.
9.3.

№
з/п

1

2

3

до 2023 р.

директор

до 2023 р.

директор

до 2024 р.

директор

до 2026 р.

директор

до 2026 р.

директор

Стратегія розвитку системи оцінювання здобувачів освіти:
Зміст заходу

Період/термін
виконання

Розробка
та
впровадження
січеньмоніторингу
березень 2022
оцінювання досягнень
учнів
Забезпечення можливості
оволодіння здобувачами
освіти ключовими та
предметними
компетентностями на
рівні, визначеними
державними стандартами
Забезпечення права
кожного здобувача освіти
на справедливе,
неупереджене,
об’єктивне, незалежне,
недискримінаційне та
доброчесне оцінювання
результатів його
навчання, здобутих
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Відповідальна
особа
заступники
директора з
навчальної та
методичної
роботи

постійно

заступники
директора з
навчальної,
методичної та
виховної роботи

постійно

заступники
директора з
навчальної,
методичної та
виховної роботи

Примітка

4

незалежно від виду та
форми здобуття освіти
Збезпечення здобувача
освіти та інших
зацікавлених осіб
(батьків, учителів,
освітніх менеджерів)
інформацією, необхідною
для вибору та
коригування
індивідуальної освітньої
траєкторії здобувача
освіти

9.4.

постійно

заступники
директора з
навчальнометодичної та
виховної роботи

Стратегія розвитку педагогічної та методичної діяльності
працівників:

№
з/п

Зміст заходу

Період/термін
виконання

Відповідальна
особа

1.

Проведення навчальних
семінарів,
круглих
столів, майстер-класів,
педпрактик,
тижнів
педагогічної
майстерності,
інтегровані
дні,
методичні
декади,
презентацій
творчих
напрацювань, педрадидискусії.

2022-2026

директор

2.

Проведення
моніторингу
методичного
удосконалення.

постійно

заступники
директора з
навчальнометодичної та
виховної роботи

3.

Створення умов для
формування
професійних
компетентностей
педагога:
інтелектуальна
компетентність (наукові
знання); психологічна
компетентність;

постійно

директор

рівня
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Примітка

4.

5.

6.

7.

8.

9.

управлінська
компетентність (базові
вміння);
мотиваційна
компетентність;
проєктна
компетентність;
методична
компетентність
Оснащення бібліотеки
науково – методичною
літературою
Реалізація
нових
підходи щодо форм та
методів
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників закладу.
Підвищення
кваліфікаційного рівня
педагогів
шляхом
атестації та сертифікації
Розробка
системи
морального заохочення
працівників закладу
Забезпечення умов для
ефективної
роботи
методичних об’єднань
Стимулювання
педагогічних
працівників до здобуття
спеціальної освіти
9.5.

постійно

бібліотекар

щорічно

директор

щорічно

Голова
атестаційної
комісії

2022-2026

Директор

постійно

директор

за потреби

директор

Стратегія розвитку управлінських ресурсів:

№
з/п

Зміст заходу

Період/термін
виконання

1.

Удосконалення
відкритості
та
загальнодоступності
інформації
про
діяльність закладу

постійно

11

Відповідальна
Примітка
особа
заступники
директора з
навчальної,
методичної та
виховної роботи

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Покращення
системи
контролю
за
заступники
дотриманням
директора з
академічної
постійно
навчальної,
доброчесності
методичної та
учасниками освітнього
виховної роботи
процесу.
Створення
цілісної
системи
управління,
забезпечення якісного
січень-травень
рівня
контрольнодиректор
2022
аналітичної діяльності у
відповідності
до
сучасних вимог.
Проведення
заступники
моніторингу
освітніх
директора з
змін.
Прогнозувати
щорічно
навчальної,
тенденцій інноваційного
методичної та
розвитку закладу
виховної роботи
Заохочення педагогів до
участі у
конкурсах
професійної
майстерності,
до
постійно
директор
здійснення
дослідноекспериментальної та
інноваційної діяльності.
Моніторинг діяльності
педагогічних
щорічно
директор
працівників.
Проведення\участь
заступники
конференцій, семінарів,
директора з
методичних рад та ін.
постійно
навчальнометодичної та
виховної роботи
Активне
залучення
заступники
батьків до освітніх,
директора з
виховних,
творчих,
за потреби
навчальнорозважальних заходів
методичної та
закладу
виховної роботи
Атестація педагогічних
Голова
працівників
щорічно
атестаційної
комісії

12

Вдосконалення
освітнього процесу та
10.
внутріньошкільного
контролю
9.6.
№
з/п

постійно

директор

Основні стратегічні проєкти:

Назва проєкту

1

Дослідноекспериментальна
робота «Науковометодичні засади
організації
компенсаторноабілітаційного
навчання дітей з
порушеннями
інтелектуального
розвитку
помірного та
тяжкого ступеня в
закладах освіти»

2

Проєкт
«Формування
ключових
компетентностей в
учнів з
порушеннями
інтелектуального
розвитку засобами

Період/
термін
викона
ння
20222026

20222026
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Керівник
проєкту
Ярмола
Н.А.,
Тороп
К.С.

Мета

визначення та
обґрунтування
концептуальн
их, змістових,
технологічних
та
управлінських
,
науковометодичних
засад
організації
компенсаторн
о - абілітаційн
ого навчання
дітей
з
порушеннями
інтелектуальн
ого розвитку
помірного та
тяжкого
ступеня
в
умовах
закладів
освіти.
Тороп К.С., Визначити
Василенко специфіку
Н.А.,
STEMорієнтованого
навчання як
засобу
формування
ключових

Очікуваний
результат
розробленн
а
модель
компенсато
рно - абіліт
аційного
навчання,;
розробленн
і навчальні
посібники,
програми,
практичні
матеріали
та
рекоменда
ції;

розроблена
концепція
формуванн
я ключових
компетентн
остей у
учнів з
порушення

компетентнос
тей в учнів з
порушеннями
інтелектуальн
ого розвитку.

STEMорієнтованого
навчання».

ми
інтелектуал
ьного
розвитку
засобами
STEMорієнтован
ого
навчання
Кривошея Реалізація
Оновлення
С.П.
базового
змісту
компоненту
дошкільної
дошкільної
освіти
освіти
відповідно
до освітніх
тенденцій
сьогодення
Василенко Вдосконаленн Ефективне
Н.А.,
я освітньої
функціонув
Мілько
діяльності та
ання
П.М.
підтримка
внутрішньо
дієвості
ї системи
закладу
забезпечен
ня якості
освіти

3

Проєкт
«Компетентнісний
підхід в процесі
формування
життєвого досвіду
дитини
дошкільного віку»

20222026

4

Проєкт
«Розбудова
внутрішньої
системи
забезпечення
якості освіти».

20222026

5

Проєкт
«Психологопедагогічні засади
організації
дистанційного
навчання дітей з
порушеннями
інтелектуального
розвитку
молодшого
шкільного віку»

20222026

Василенко
Н.А.,
Сосніч
Ю.С.

6

Проєкт «Виховна
система»

20222024

Бургай
О.Л.

14

Розроблення
психологопедагогічних
умов,
експеримента
льна перевірка
ефективності
організації
дистанційного
навчання
дітей з
порушеннями
інтелектуальн
ого розвитку.
Удосконаленн
я та розвиток
виховної

Удосконал
ення
системи
організації
дистанційн
ого
навчання
дітей з
порушення
ми
інтелектуал
ьного
розвитку.
Організація
виховного
процесу на

7

Проєкт «Здорова
особистість»

20222024
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Бургай
О.Л.

системи на
основі
національних
та
загальнолюдс
ьких
цінностей з
урахуванням
найважливіши
х компонентів
освітнього
процесу щодо
формування
особистості,
здатної
самореалізову
ватися в
умовах
сучасних змін
у суспільстві
Формування
безпечних,
комфортних
та
здорових
умов навчання
в
закладі
освіти,
освітнього
середовища,
яке забезпечує
оволодіння
учнями
компетентнос
тями,
необхідними
для
життя,
формування
культури
безпечної та
здорової
поведінки;

основі
принципів,
державних
програм,
нормативн
их актів,
що
дозволяють
виховати
соціальноактивну,
освічену,
моральну і
фізично
здорову
особистість

Досягнення
високого
рівня
мотивації
учнів щодо
ведення
здорового
способу
життя.
Профілакт
ика
шкідливих
звичок
серед
підлітків

10.Очікувані результати від реалізації Стратегії, показники
ефективності, імовірні ризики та способи їх подолання.
Очікуванні результати:
забезпечення

гідних

індивідуально-орієнтованої

умов

для

системи

здобуття

освіти

якісної,

відповідно

сучасної,
до

вимог

суспільства, запитів особистості й потреб держави;
підвищення

рівня

професійної

компетентності

педагогічних

працівників (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння
прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів);
підвищення рівня навчальних досягнень учнів;
підвищення рівня вихованості школярів;
створення ефективної моделі допрофесійної підготовки учнів,
розвиток здатності учнів до вибору успішної професії та формування
соціально значущих життєвих компетенцій відповідно до вимог сучасного
ринку праці;
створення позитивного іміджу школи в соціумі, підвищення її
конкурентоздатності.
Показники ефективності:
збільшення

позитивного

іміджу

закладу

освіти

та

конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг;
збільшення контингенту учнів;
розширення ділових партнерських зв’язків.
Імовірні ризики та способи їх подолання
1.

Неможливість реалізації багатьох форматів діяльності в

освітньому просторі, зниження ефективності через карантинні обмеження,
загроза особистій безпеці.
Стратегія управління ризиками: формування альтернативного плану
діяльності в умовах відсутності мобільності та карантинних обмежень.
Пошук рішень в онлайн-форматах.
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2.

Ускладнення реалізації стратегічних завдань через зміну

очікувань, зміна пріоритетів в освітній галузі.
Стратегія управління ризиками: посилення мотивації на цільову
аудиторію щодо

використання інформальної освіти для саморозвитку.

Підсилення сталості методичного центру та гарантія довгострокового
планування й реалізація альтернативних методологічних інструментів для
надання якісних освітніх послуг.
3.

Відсутність якісних змін у нормативно-правовій базі для

бюджетних установ
Можливі наслідки: репутаційні втрати, обмеженість форматів
діяльності, брак гнучкості та швидкості, низька ефективність роботи та
витрата великої кількості адміністративного та часового ресурсу,
неможливість виправдати очікувані результати.
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