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ВСТУП 

 

«Національна доктрина розвитку освіти» спрямовує всю освіту України 

на перехід до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, що має сприяти 

істотному зростанню інтелектуального, культурного та духовно-морального 

потенціалу та суспільства. Цей перехід супроводжується постійним 

упровадженням інновацій у навчальний процес. 

Інноваційне мислення й інноваційна діяльність набули надзвичайного 

значення для всіх сфер життєдіяльності, а особливо ж для освіти і педагогіки. 

Бо саме через освіту, в першу чергу, ми почали готувати людину з 

інноваційним типом мислення, культури і здатності до інноваційної 

діяльності. Без цього ні людина не буде конкурентоспроможною, ні країна не 

буде успішною в сучасних умовах розвитку. Інновації – це та суспільно-

необхідна творча діяльність, без якої вже не може відбуватися результативно 

будь-який суспільний процес, в тому числі й освітній.  

Людиноцентризм як філософія творення людини – конкретної, живої, 

енергійно напруженої, діяльність якої обумовлена єдністю розуму і душі - 

набуває особливої актуальності у сучасному суспільстві, оскільки сучасні 

глобалізаційні процеси, формування глобального освітнього простору 

спонукають освіту сконцентруватися на особистісних потребах людини.  

Оскільки принципи людиноцентризму є складовими педагогіки 

природовідповідності та особистісно орієнтованої педагогіки, саме вони 

покликані формувати інноваційну людину майбутнього з інноваційним 

мисленням, здатну відповісти на виклики ХХІ століття. 

Неможливо втілювати принципи особистісно орієнтованого навчання, 

зберігаючи бюрократичний стиль управління освітою та відстоюючи 

тоталітарні прийоми методичного менеджменту. Подолати розщепленість 

можливо лише за умов втілення у практику людиноцентричних принципів 

управління освітою на всіх рівнях.  

У відповідь на вимоги сучасності Золотоніська спеціалізована школа 

№ 2 інформаційних технологій, як і всі навчальні заклади України, свою 

діяльність спрямувала передовсім на реалізацію Національної програми 

інформатизації (Закон України від 4 лютого 1998 року №74/98-ВР) та 

Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних 

технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року. 

Робота школи неможлива без інновацій, які ґрунтуються на діалозі, 

моделюванні ситуацій вибору, вільного обміну думками, забезпечення 

діяльності творчої та інноваційної діяльності педагогів, відкритості і тісної 

співпраці з батьками і громадськістю. Тільки за таких умов можна створити 

школу нового зразка. Співпраця, робота в команді, самоврядування, інновації 

– це наше сьогодення і наші перспективи.  

 

  



 
 

 
  



 
 

Приміщення Золотоніської загальноосвітньої школи № 2 інформаційних 

технологій побудоване в 1959 р., спроектоване як типова школа, яка 

відповідає вимогам і розрахована на 500 учнів.  

Загальна площа всіх приміщень 2356,1 м2. 

  
Стан будівлі та приміщень школи в основному відповідає встановленим 

санітарно-гігієнічним нормам, усі комунікації знаходяться в робочому стані.  

Матеріально-технічна база включає будівлі, споруди, комунікації, 

обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у журналі 

основних засобів та інвентаря.  

Матеріально-технічний стан будівлі в основному відповідає вимогам 

нормативних документів. У навчальному закладі наявна необхідна 

документація: санітарно-технічний паспорт, акти прийому готовності 

навчального закладу до нового навчального року, акти-дозволи на 

функціонування навчальних кабінетів.  

Загальна площа коридорів 628,27 м2. 

 

 



 
 

 

 
Будівля школи забезпечує оптимальні умови для організації навчально-

виховного процесу, відпочинку. У школі наявні в достатній кількості класні 

кімнати, навчальні кабінети, майстерня, спортивний зал, їдальня, бібліотека, 

та інші приміщення.  

Школа має 21 навчальний кабінет. Площа приміщень, задіяних 

для проведення навчальних занять становить 939 м2. 

 
Кабінети початкових класів 



 
 

 
Кабінети початкових класів 

 

 
Кабінет обслуговуючої праці 

 

 
Комбінована майстерня 

 

 
Кабінет хімії 



 
 

 
Кабінет математики 

 

 
Кабінет зарубіжної літератури та художньої культури 

 

 
Кабінет фізики 

 

 
Кабінет біології 



 
 

  
Кабінет української мови та літератури 

 

 
Кабінет іноземної мови 

 

 
Кабінет географії 

 

 
Кабінет історії 



 
 

 
Кабінет мистецтва 

Усі навчальні кабінети мають сучасне комп’ютерне та мультимедійне 

обладнання.  

 
У фундаментальних кабінетах та майстерні частково оновлено 

оснащення.  

 

 
У приміщенні школи є три внутрішні (для дівчаток на 3 кабінки, для 

хлопчиків на 3 кабінки, для персоналу навчального закладу) та надвірний 



 
 

(для хлопчиків і дівчаток) туалети. 

    
Загальна площа туалетів 43,75 м2 

 

 
Спортивний зал 

 

  
  Кабінет медичного обслуговування  Роздягальня для учнів (15,9 м2) 

 

 
Музейна кімната 



 
 

Вхід до школи обладнано пандусом, який забезпечує доступність 

навчального закладу для осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

 
 

Пришкільна територія навчального закладу складає 11568 м2. 

 

 
 

Спортивний майданчик 

школи знаходиться в стадії 

реконструкції. У 2016 р. було 

виділено кошти на його ремонт 

за таким планом: 

 

  



 
 

 
  



 
 

З метою створення оптимальних умов для вивчення інформатики як 

профільного предмета у спеціалізованій школі було обладнано 

2 комп’ютерні класи із сучасною технікою. 

 
Вони містять 22 комп’ютери (11 ПК 2013 року випуску, 11 ПК – 

2014 р.). На 1 комп’ютер припадає 20 учнів школи. 

 
Графік навантаження учнів на 1 комп’ютер за останні 3 роки 

 

Для роботи із звітною документацією закладу встановлено комп’ютер у 

канцелярії та 2 комп’ютери у шкільній бібліотеці.  

В управлінській діяльності задіяно 4 комп’ютери (у кабінеті директора, 

двох заступників директора, інформаційно-методичному центрі).  

Інформаційно-методичний центр оснащено сучасними меблями та 

копіювальною технікою. 

 



 
 

В інформаційно-методичному центрі проводяться різні форми 

методичної та психолого-педагогічної роботи з вчителями.  

 

 
 

У всіх навчальних кімнатах і хореографічному кабінеті встановлено по 

1 комп’ютеру, на 1 комп’ютер припадає 2 вчителя школи. 

 
Усі навчальні кабінети, крім класів інформатики, обладнані 

мультимедійними проекторами та проекційними екранами. Їх загальна 

кількість становить 19. 

 



 
 

 
Застосування ІКТ на уроках 

 

У школі наявне базове (системне) та прикладне програмне забезпечення. 

На комп’ютери встановлено операційні системи та мережеве ПЗ. 

 
На 11 ПК в одному комп’ютерному класі преінстальовано основне і 

спеціалізоване ліцензійне та набір безкоштовного програмного забезпечення. 

 

 
Прикладне програмне забезпечення  

для підтримки навчально-виховного процесу (44 найменування): 

історія України (5-11 класи), всесвітня історія (6, 8, 10 класи), математика (5-

6 клас), алгебра та геометрія (7-9 класи), економіка (11 клас), біологія (8-

10 класи), географія (7-11 класи), українська література (11 клас), трудове 

навчання (5-6 класи), хімія (7-9 класи), художня культура (9-10 класи). 



 
 

Всі комп’ютери навчального закладу підключені до мережі Інтернет: 

тип підключення LAN, швидкість 100+Мbps. 

Школа має власну поштову скриньку zolo.school2@gmail.com та веб-

сайт www.zolsit2.at.ua  

 
Контент сайту містить інформацію про школу, її історію від моменту 

заснування до сьогодення та має таку структуру: Головна сторінка (стрічка 

новин), Громадська приймальня (зв'язок з громадськістю), Інформація про 

школу (історична довідка), Віртуальний музей школи (фото школи, подій, 

вчителів), Педагогічний колектив (відомості про працюючих вчителів), Які 

вони наші вчителі? (відео про учителів), Ми вдячні (спонсори та меценати), 

Рік англійської мови (заходи), Міжнародна співпраця, Пришкільний 

оздоровчий табір, Фотоальбоми, Шкільне відео, Науково-методична робота 

(нормативна база), Виховна робота (робота з обдарованими дітьми), 

Бібліотечні новини, Безпека життєдіяльності, Дошка оголошень, Каталог 

файлів, Гостьова книга, Зворотній зв’язок, Форум. Матеріали сайту постійно 

поповнюються.  

Бібліотека займає приміщення розміром 36,8 м2. Бібліотечний фонд 

систематизовано, загальна кількість примірників – 18273, з них підручників – 

9791. Учні забезпечені підручниками на 98 %. 

 
Бібліотека 
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Золотоніську спеціалізовану школу № 2 

інформаційних технологій очолює директор школи 

Вертипорох Олена Миколаївна. Закінчила 

Черкаський державний педагогічний інститут за 

спеціальністю «Хімія та обслуговуюча праця» у 

1993 р. Стаж роботи 24 роки. З 2002 по 2003 рік 

працювала заступником директора Золотоніського 

професійно-технічного училища № 40. З 04.06.2003 р. 

призначена на посаду директора школи № 2. Науково-

методична проблема, над якою працює: «Формування 

професійної компетентності педагогічних працівників 

на основі трансформаційного лідерства». 

Навчально-виховний процес у школі забезпечує 44 педагогічних 

працівники, що становить 100%-е забезпечення освітнього закладу 

педагогічними кадрами. З повною вищою освітою – 38 (86,4 %) педагогів, 

6 (13,6 %) – із середньою спеціальною. Вищу кваліфікаційну категорію 

мають 20 (46 %) вчителів, І категорію – 7 (16 %), ІІ категорію – 4 (9 %), 

спеціаліст – 7 (16 %), 9 тарифний розряд – 5 (11 %), 8 тарифний розряд – 

1 (2 %). Звання «Вчитель-методист» мають 5 учителів (12 %), «Старший 

вчитель» – 5 (11 %). 

 

 



 
 

Лауреатами Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» стали: 

обласного етапу 8 (18 %) педагогів, Всеукраїнського етапу – 1 (2 %). 

 

 

2008 р.  

Номінація «Учитель фізичної культури» – 

Воробйова О.В.  
2009 р.  

Номінація «Учитель зарубіжної літератури» – 

Новіцька В.М.  
2010 р. 

Номінація «Учитель математики» – Лискова С.М. 
2011 р. 

Номінація «Учитель фізики» – Скрипник І.Г. 
2012 р. 

Номінація «Учитель української мови і літератури» – 

Ніщенко М.Е. 
2013 р. 

Номінація «Учитель інформатики» – Граб Н.В.  

2014 р.  

Номінація «Учитель зарубіжної літератури» – 

Терещенко Т.В. 
2015 р. 

Номінація «Учитель української мови і літератури» – 

Опанасенко Ю.М. 
2016 р. 

Номінація «Учитель англійської мови» –  

Назаренко Н.О. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Державні та галузеві нагороди педагогічних працівників 

 
Педагогів пенсійного віку 6 осіб (118 %). 

 
Усі основні предмети читають фахівці (100 %). 

Щорічно учителі школи беруть участь у виставці передового 

педагогічного досвіду «Освіта Черкащини» і стають переможцями міського 

та обласного етапів конкурсу. Вони активно пропагують свій досвід під час 

міських та обласних практичних семінарів та висвітлюють його у фахових 

виданнях, інтернет-конференціях та інтернет-семінарах. 

Участь у виставці ППД «Освіта Черкащини» 

 



 
 

Друк у фахових виданнях 

 
 

За період 2014-2016 рр. вчителями школи були розроблені авторські 

програми факультативів: Заікою В.М. з історії для 5-6 класів «Фольклорний 

аспект вивчення історії» та інформатики для 1-2 класів «Цікава 

інформатика», Ніщенко М.Е. - «Черкащинознавство», Коновал Н.І. - 

«Аналітична хімія для школярів». 

 

Ще одним високим досягненням стала перемога 5 навчальних кабінетів 

(історії, інформатики, української мови та літератури, фізики, обслуговуючої 

праці) у Всеукраїнському конкурсі «Кращий кабінет ЗНЗ – 2015». 

 
 

Школа є експериментальним закладом Всеукраїнського рівня 

«Упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес» за темою 

«Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в 

навчально-виховний процес ЗНЗ», наказ № 124 від 22.09.11 р. та учасником 

Всеукраїнського проекту «Подолання цифрового розриву в навчальних 

закладах» в номінації «Розвиток ІКТ в навчальному закладі». З 2016 року 

школа бере участь Всеукраїнських експерименті «Організаційно-педагогічні 

умови використання робототехніки «LEGO» для розвитку обдарованих 

дітей», наказ № 201 від 28.10.16 р. 



 
 

Модель впровадження медіаосвіти 

 
 

Модель впровадження «LEGO» 

 



 
 

Школа є лауреатом Міжнародного форуму «Сучасні заклади освіти». 

Колектив СШІТ № 2 нагороджений срібною та золотою медалями за 

інноватику у сучасній освіті: «Сучасна школа в інформаційно-

комунікаційному просторі» (від 18-20.10.11 р.), «ГАШ – школа соціального 

партнерства» (від 28.02-02.03.13 р.). 

 
Срібна медаль на  

ІІ Міжнародній виставці 

«Інноватика в сучасній освіті – 2011» 

Золота медаль на 

IV Міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти – 2013». 
Постійне підвищення кваліфікації кожного педагога – турбота 

методичного кабінету. Звісно, важливими компонентами цього процесу є 

Школа молодого вчителя, наставництво та стажування, курсова 

перепідготовка, участь у фахових конкурсах, самоосвіта.  

У рамках угоди впродовж чотирьох років директор школи Олена 

Вертипорох має можливість проходити навчання у професора Марка 

Макклоскі з курсу «Трансформаційне лідерство», який розраховано на 

чотири сесії.  

А вчитель англійської мови Наталія Назаренко є учасником проекту 

«Вчителі англійської мови – агенти змін» запущеного Британською радою 

спільно з GoGlobal у межах національної кампанії «Україна Speaking». 

 
Вчитель фізики та інформатики 

Олександр Граб пройшов навчання 

за програмою «LEGO-edukation». 

 

Усі вчителі школи згідно 

графіка проходять курсову 

перепідготовку (100%). 



 
 

Методична робота спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого 

фахового рівня, сприяє збагаченню колективу педагогічними знахідками, 

допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених 

колег. 

Форми організації методичної роботи в школі досить динамічні. Вибір 

кожної з них залежить від педагогічної культури вчителів, морально-

психологічного клімату в шкільному колективі, матеріально-технічних 

можливостей школи, інноваційної відкритості та активності вчителів та 

керівників школи.  

 
Однією з важливих ділянок методичної роботи є системний 

об’єктивний аналіз успішності учнів. Його результати використовуються для 

оцінки діяльності як окремого вчителя, так і всього педагогічного колективу, 

дозволяють виявити слабкі сторони навчального процесу і відповідно 

спланувати роботу щодо усунення недоліків, є матеріалом для індивідуальної 

роботи як з учнями, так і з педагогами, стимулюють учнівський і 

педагогічний колективи для поліпшення своєї діяльності. Адміністрація 

школи у свою чергу має можливість диференціювати роботу з учителями. 



 
 

Аналіз успішності учнів 

 
Рівень навченості учнів 2-4 класів 

 
Рівень навченості учнів 5-11 класів 

 
Порівняльний аналіз рівня навченості учнів школи 

  



 
 

Порівняльний аналіз нагородження медалями 

 
Порівняльний аналіз отриманих Свідоцтв з відзнакою 

 
Нагородження Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні» 

 
Порівняльний аналіз нагороджених учнів Похвальними листами 

 



 
 

 
Моніторинг професійної компетентності педагогічних працівників 

на 2016-2017 н.р. 

 
Моніторинг професійної компетентності педагога дозволяє активізувати 

потребу вчителів в професійно-особистісному самовдосконаленні, 

формувати нові професійні потреби, стимулювати впровадження результатів 

у систему підвищення кваліфікації на практиці. Системно збудована 

моніторингова процедура реалізується як у курсовій, так і в міжкурсовій 

підготовці вчителя, тим самим забезпечує перехід від стихійних механізмів 

розвитку професійної компетентності педагога до свідомого керованого і 

самокерованого процесу. 

Результативність роботи вчителя та рівень його професійної майстерності 
Рівень 

якості 

Критерії 

оцінки 
Показники 

Кількість 

вчителів 

Від 4 до 

5 балів 

Високий 

рівень 

Учитель використовує нестандартні, творчі прийоми, які 

дають позитивний результат 
15 

Від 3 до 

3,9 балів 

Оптимальний 

рівень 

Учитель володіє стандартними прийомами, елементами 

творчості 
12 

Від 2 до 

2,9 балів 

Достатній 

рівень 

Учитель володіє стандартними підходами, відпрацьованими 

повною мірою 
10 

Від 1 до 

1,9 балів 

Задовільний 

рівень 

Учитель недостатньо володіє стандартними методами, 

прийомами, низька результативність роботи 
7 

Від 0 до 

0,9 балів 

Критичний 

рівень 

Учитель працює формально, незадовільна результативність 

роботи 
 



 
 

 
  



 
 

Навчальний план школи складений відповідно до перехідних типових 

навчальних планів, рекомендованих департаментом розвитку дошкільної, 

загальної, середньої та позашкільної освіти, аналогічних варіантів навчальних 

планів, розроблених і затверджених Міністерством освіти і науки України від 

09.06.2016 року № 1/9-296 «Щодо структури 2016/2017 навчального року та 

навчальні плани  загальноосвітніх навчальних закладів»:1-4 кл. - за Типовими 

навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом 

МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 р. № 572 (додаток 1), із змінами 

згідно з наказом міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460;  

 

 
5-8 кл. – за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з 

навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів 

технічного (інженерного) циклу, затвердженими наказом МОНмолодьспорту 

України від 03.04.2012 р. №409 (додаток 5), зі змінами, внесеними наказом 

МОН України від 12.12.2014 р. № 1465; 9-й кл. – за Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання 

з вивченням російської чи іншої мови національних меншин затвердженими 



 
 

наказом МОН України від 23.02.2004 р. №132, зі змінами, внесеними наказом 

МОН України від 05.02.2009 р. № 66. (додаток 2); 

 

 
10-11 кл. - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН України від 



 
 

27.08.2010 р. № 834 (додаток 10), зі змінами, внесеними наказом МОН 

України від 29.05.2014 р. №657 та від 14.07.2016 №826. Технологічний напрям 

(Інформаційно-технологічний профіль) лист від 29.04.2011. №1/9-325. 

 

 



 
 

Навчальний план зорієнтований на роботу школи за 5-денним 

навчальним тижнем і складений з урахуванням пізнавальних інтересів, 

освітніх запитів, життєвих планів, індивідуальних особливостей учнів та 

можливостей педагогічного колективу.  

Робочий навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні, обов’язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів, 

незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій 

передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, 

курсів за вибором, факультативів, індивідуальні та групові заняття.  

Для забезпечення реалізації компетентнісного підходу в навчанні та на 

виконання запитів учнів і батьків навчальний план спеціалізованої школи №2 

інформаційних технологій містить цілий ряд життєво необхідних курсів, 

спецкурсів та факультативів: «Логіка» (2-4 кл.), „Хореографія” (1-2 кл.), 

«Уроки для стійкого розвитку» (4 кл.), «Медіаосвіта» (10 кл.), «Основи 

комп’ютерних презентацій» (5 кл.), «Міфологія» (6-7 кл.), «Життя рослин» 

(6-7 кл.), «Культура мовлення і стилістика української мови» (8 кл.), «Основи 

веб-дизайну» (9 кл.), «Основи комп’ютерної безпеки», «Основи Інтернету», 

«Креслення», «Доведення нерівностей в шкільному курсі математики», ф-ви 

з англійської мови: «Ділове спілкування», «Лексико-граматичний 

практикум», «Проблеми підлітків», ф-в "Розв'язування задач підвищеної 

складності", курс "Метали і неметали навколо нас", ф-в "Аналітична хімія 

для школярів", ф-в «Методи розв’язування рівнянь, нерівностей, їх систем», 

курс «Довузівська підготовка», ф-в «Практикум із синтаксису». У звязку з 

введенням у школі експериментального майданчику з медіаосвіти введено 

курс «Медіаосвіта (медіаграмотність)» (11 кл.). 

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено 

відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». 

Фінансування всіх факультативів та курсів за вибором відбувається за 

державний кошт. 

Школа має можливості для дистанційного навчання учнів. Його 

головним завданням є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей за 

допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і 

програм, в тому числі, доступних в мережі Інтернет. Для дистанційного 

навчання дуже важливий зв’язок з учнем. Значну роль у цьому відіграють 

блоги та сайти вчителів. 

 



 
 

У школі діють гуртки різного спрямування. Серед них є гуртки, 

фінансування яких здійснюється за державний рахунок: хор «Дзвіночки», 

«Школярик», «Сольний спів», «В ритмі вальсу», «Український ритм», 

«Мелодії вальсу», «Гармонія», «Спортивна хореографія», «Народні танці», 

Основи екологічних знань, «Мої права», «Вишиванка», Християнська етика, 

«Хортинг», Шаховий гурток, «Юний стрілець», Школа безпеки «Пізнайко». 

За рахунок батьків фінансуються: студія танцю «ДансМайстер», студія танцю 

міського будинку культури «Лілея». 

 

 
 

ЗНО утверджується в Україні як система, покликана забезпечити 

об’єктивне вимірювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів та оптимізувати відбір абітурієнтів до вищих 

навчальних закладів на основі ефективних, демократичних і прозорих 

процедур. 

Одним із ефективних інструментів освітнього моніторингу та 

визначення рівня навченості учнів школи є зовнішнє оцінювання навчальних 

досягнень. Приємно зазначити, що за результатами ЗНО-2016 з української 

мови школа посідає 804 місце з 7264 шкіл України, а в Золотоноші – 1 місце. 

  



 
 

Школа нового типу, спеціалізована школа — це навчально-виховний 

заклад для обдарованих та здібних учнів, що ставить за мету забезпечення 

здобуття освіти понад державний освітній мінімум у поєднанні з професійною 

підготовкою, здійснення науково-практичної підготовки талановитої 

учнівської молоді шляхом залучення її до наукової, дослідницької діяльності 

та участі в роботі Малої Академії Наук. Можна з гордістю запевнити, що саме 

володіння на належному рівні інформаційно-комунікаційними технологіями 

навчання спричинило зростання за останні роки роботи школи показників в 

організації роботи з обдарованими учнями. Не випадково учні спеціалізованої 

школи № 2 стають постійними переможцями міського, призерами та 

переможцями обласного етапів предметних олімпіад, конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. 

 

 
Учасники шкільного наукового клубу «Ерудит» 



 
 

Призери предметних олімпіад 

 
 

Призери конкурсу-захисту МАН 

 
 

Сертифікат лауреатів Міжнародного конкурсу з інформатики 

Васильчука Максима та Прудкого Владислава (керівник Олександр Граб) 

 
Система виховної роботи навчального закладу має ряд особливостей і 



 
 

націлена сформувати творчу, патріотичну та соціально активну особистість 

інноваційними методами навчання. Тому учні школи є активними 

учасниками різноманітних творчих конкурсів та спортивних змагань. 

 

 
Переможці творчих конкурсів 

 

 
Переможці спортивних змагань 

 



 
 

 
  



 
 

Модель державно-громадського управління школою полягає в 

забезпеченні оптимального поєднання державних і громадських чинників в 

управлінні школою на основі врахування громадської думки й залучення 

громадян до ухвалення управлінських рішень на користь учасників 

навчально-виховного процесу, громадськості і держави. 

Графічна модель 

державно-громадського управління навчальним закладом 

 
Державно-громадська система управління закладом є інтеграцією трьох 

взаємопов’язаних процесів: 

- адміністративного управління; 

- громадського управління; 

- самоврядування колективу педагогів, учнів, батьків. 

Залучення учнів і батьків, членів ради школи до обговорення нагальних 

проблем навчального закладу з метою пошуку та прийняття спільних рішень, 

утвердження власних прав та обов'язків є елементами формування 

громадянського суспільства, в основі якого лежить певна модель державно-

громадського управління. Головним завданням державно-громадського 

управління є забезпечення діалогу структур державного управління з 

органами громадського самоврядування. 



 
 

 
 

Графічна модель учнівського самоврядування 

 
Громадсько-активна школа є однією з інноваційних моделей управління 

навчальним закладом. Вона передбачає не лише демократизацію навчально-

виховного процесу, а й діалогізацію між школою та батьківським загалом, 

владою, громадою, підприємствами тощо. У школі такого зразка 

створюються умови для виховання та формування громадської активності 

учнівської молоді, посилюється відкритість навчального закладу як 

соціально-педагогічної системи.  

Модель діяльності Золотоніської спеціалізованої школи № 2 

інформаційних технологій як громадсько-активної формується за 

принципами гуманізації та дитиноцентризму, що зорієнтовані на соціально-



 
 

громадянську освіту, на інтегральний еволюційний розвиток людини в 

цілому.  

 
Структурна схема громадсько-активної  

спеціалізованої школи №2 інформаційних технологій 
Одним із органів демократичного управління школою в системі 

державно-громадського управління є піклувальна рада, створена 2003 р. як 

орган самоврядування, метою діяльності якого є забезпечення доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і 

виховання. 

За кошти батьків реалізовано ряд проектів. 

 Комп’ютеризація навчального закладу (комп’ютери та мультимедійні 

проектори у навчальні кабінети, локальна мережа, підключення до Internet, 

камери відеонагляду) 

 Навчально-освітній проект (обладнання кабінетів фізики, біології, хімії; 

підручники, шкільна документація, канцтовари) 

 Енергозберігаючий проект (заміна вікон в кабінетах на металопластикові) 

 



 
 

 Проект «Комфорт» (вхідні двері, меблі, класні дошки, стенди, поточні 

ремонти) 

 
 Благодійні проекти (збір коштів та речей на АТО, Червоний хрест) 

  
 Здоров’язбережувальний проект (миючі та гігієнічні засоби) 

 

Співпраця школи з міською владою на засадах партнерства – це ще 

один можливий шлях успішного розвитку освіти в сучасних умовах. Адже 

досягнення учнів та педагогів школи, їх активна участь у міських акціях: 

«Велопробіг», «Волонтер», виставках до Дня визволення міста, Фестивалю 

чорнобривців, конкурсах КВК, брейн-ринзі, Лізі сміху, благодійних 

концертах, роботі учнів у складі Молодіжної міської ради сприяють добрим 

взаєминам.  

За останні 5 років для школи було: 

 реалізовано соціальну угоду згідно якої замінено 34 вікна на склопакети; 

 замінено освітлення в коридорах та двері в класних кімнатах; 

 



 
 

 відремонтовано дах. та кабінет початкової ланки 

 
 налагоджено систему опалення та каналізації; 

 здійснюється преміювання вчителів та їх вихованців за перемоги 

обласного та всеукраїнського рівнів. 

 
 

Впродовж багатьох років опорою школи стали спонсори, які надали 

грошову допомогу в сумі 92954 грн. Серед них В. Лук'янець та 

ДП «Златодар» і «Агроздатодар», І. Варагаш та ТОВ ПІІ «Еконія», 

ТОВ «Агросвіт», ЗАТ «Золотоніський маслоробний комбінат», 

ТОВ «Красногірський олійний завод»; ПП В. Назаренко, В. Пождін, 

Ю. Зінченко, І. Каптановська, О. Момот, В. Криворучко, Л. Слюсар, 

Т. Мотичко, О. Бабенко, Т. Орленко, В. Андрущенко, Т. Супрун, міське 

відділення Приватбанку. Завдяки спонсорській допомозі: 

 придбано багатофункціональний принтер; 

 обладнання для шкільної локальної мережі; 

 шкільні меблі, стенди, дошки; 

 українські хустки для танцювального ансамблю; 

 обладнання в кабінети трудового навчання та фізики; 

 встановлено металопластикові вікна у двох класних кімнатах; 

 здійснено поточні ремонти спортивного залу, коридорів та туалетів; 

 оплачено зйомки фільмів про школу та участь навчального закладу у 

міжнародних виставках; 

 виділено кошти на преміювання учнів та їх наставників. 



 
 

Налагоджено співпрацю з дитячими установами міста. Щосуботи з 

листопада педагогічний загал працює з майбутніми школярами з розвитку 

мовлення, математики, музики, хореографії, інформатики, іноземної мови. 

 
Світові процеси глобалізації спонукають лідерів шкіл до більш 

радикальних кроків – виходу на широкі шляхи розвитку світової педагогічної 

думки, організації міжнародного співробітництва та ефективної співпраці з 

освітянами з інших країн. 

 

Міжнародна співпраця з американськими друзями триває більше 

20 років. У 2006 році було підписано угоду про співпрацю Золотоніської 

спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій з міжнародною 

організацією Sepherd’s Foundation та сестринською школою Minnehaha 

Academy. 

На базі школи щорічно проводяться музичний та англомовний табір ESL 

Elementary. 

 

 



 
 

Щорічно в таборах задіяно близько 180 учнів, для яких – це чудовий 

досвід спілкування з носіями мови, розвитку здібностей, участі у діалозі 

культур, а для вчителів нагода обмінюватися досвідом та культурними 

цінностями, обговорювати різні проблеми, навчатися один в одного. 

Одним із пунктів договору є проведення спільних навчальних семінарів 

для учителів. У 2013 році учителі школи відвідали навчальні заклади штату 

Міннесота, де мали можливість познайомитися з методикою роботи вчителів 

молодшої ланки. 

 
Завдяки налагодженій співпраці з Sepherd’s Foundation та сестринською 

школою для потреб СШІТ № 2 було: 

 придбано новий комп'ютерний клас; 

 кондиціонер в кабінет інформатики; 

 три мультимедійні проектори та екрани; 

 обладнання для кабінету обслуговуючої праці, зокрема швейна машинка, 

праска, прасувальна дошка; 

 меблі; 

 здійснено ремонт шкільних туалетів та поточні ремонти приміщення 

школи. 
 

У навчальному закладі розроблено, запроваджено та апробовано 

рейтингову систему роботи класів. Підсумки рейтингової системи 

підбиваються щомісяця, а переможці вирушають у розважальну поїздку до 

аквапарку від ТОВ ПІІ «Еконія» в кінці року. 

 
 

У школі ініціюють запровадження різноманітних проектів за 

напрямками виховання: 



 
 

 Національно-патріотичні (акції «Єдина Україна», «Голуб миру», «Лист 

пораненому», «Допомога армії України») 

 
 Мистецькі проекти («Грайлива веселка», «Х-фактор», панно «Золотоноша 

– місто чорнобривців») 

 
 Творчі проекти («Новорічна школа», «Різдвяні зустрічі», «Фестиваль 

чорнобривців», «День подяки», «Школі 55») 

 
 Екологічні проекти («Подаруй відходам друге життя», «Чисте місто») 

 



 
 

 Здоров’язбережувальні проекти («Я люблю українське (каша)», «Малі 

олімпійські ігри» ) 

 
 Соціально-трудові (панно «Ми любимо Україну», виставка «Гостинний 

двір») 

 
 Благодійні проекти (благодійний концерт Дарини Гаврик, осінній ярмарок, 

кишенькові кошти для бійців) 

 

 



 
 

Щороку у школі відбувається понад 30 акцій, свят, конкурсів та розваг. 

Серед них традиційні та ініційовані лише шкільним загалом закладу 

(Андріївські вечорниці, Новий рік, День самоврядування, День пам’яті жертв 

Голодомору, Родинне свято, Зірковий олімп слави, Випускний бал). 

 

 
 

Школа стала переможцем освітнього проекту «Відкритий світ» та є 

учасницею Всеукраїнського гейміфікованого проекту «Відкривай Україну». 

 
 

Громадсько-активна школа може існувати лише в умовах взаємного 

вигідного партнерства. Для громадсько-активної школи пріоритетним є 

визнання демократичного управління, партнерства, волонтерства, 

самоврядування, співпраці з бізнес-структурами, громадськими 

організаціями, батьківською громадою. 



 
 

 
  



 
 

Медичне обслуговування учнів та працівників школи здійснює медична 

сестра Середа Л.С.. Щорічно учні проходять медичний огляд на базі сімейної 

поліклініки № 1. На основі цих даних та проби Руф’є заповнюються медичні 

картки учнів, формуються списки дітей щодо віднесення їх до основної, 

підготовчої та спеціальної медичних груп. Результати профілактичних оглядів 

учнів доводяться до відома батьків та класних керівників. У школі є обладнаний 

медичний кабінет. Налагоджена тісна співпраця з лікарями, які проводять 

здоров’язберігаючі лекторії.  

 
Шкільна їдальня (46,8 м2) типова, розрахована на 70 посадочних місць. 

Оснащена необхідним технологічним обладнанням, системою холодного та 

гарячого водопостачання. Харчоблок (50,5 м2) забезпечений на 100% посудом 

та відповідним інвентарем. Всі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним 

вимогам, що засвідчує наявність санітарного паспорту. 

 
Навчальний заклад має всі можливості для забезпечення соціальної 

підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, та інших учнів із 

соціально вразливих категорій. У школі діє соціально-психологічна служба, в 

полі зору якої перебувають учні з девіантною поведінкою. Соціальний педагог 

та практичний психолог використовують 

різноманітні форми роботи: тренінги, 

відеолекції, круглі столи, анкетування, 

тестування, індивідуальні та групові бесіди 

і консультації, психологічний театр. 

Особлива увага приділяється родинам, які 

потрапили в складні життєві обставини. 

Налагоджена тісна співпраця із службою у 

справах дітей, кримінальною міліцією, 

червоним хрестом, волонтерами.  



 
 

 
  



 
 

Мотиваційний лист 

Назва: Золотоніська спеціалізована школа № 2 інформаційних технологій 

Адреса: 19700, вул. Миколаївська, 5, м. Золотоноша, Черкаська область 

Телефон: (04737) 5-32-95 

 

Золотоніська спеціалізована школа № 2 інформаційних технологій – 

школа нового типу, адже поєднує в собі не лише традиційне, а й інноваційне 

навчання та виховання підростаючого покоління в умовах стрімкої 

інформатизації. Окрім того, для навчального закладу характерними є 

інноваційна управлінська діяльність: школа є закладом соціального 

партнерства, у СШІТ № 2 науково-методична робота з педагогами 

ґрунтується на принципах трансформаційного лідерства, а стратегія виховної 

роботи побудована на рейтинговій системі роботи класів. Матеріально-

технічна база закладу – сприяє розвитку ключових освітніх компетентностей 

учнів різного віку, їх психологічному та естетичному становленню. 

Саме тому спеціалізована школа № 2 інформаційних технологій, її 

педагоги та учні є переможцями міських, обласних, Всеукраїнських 

конкурсів. Школа стала лауреатом Міжнародного форуму «Сучасні заклади 

освіти». Колектив СШІТ № 2 нагороджений срібною та золотою медалями за 

інноватику у сучасній освіті: «Сучасна школа в інформаційно-

комунікаційному просторі», «ГАШ – школа соціального партнерства». 

За результатами ЗНО-2016 з української мови школа посідає 804 місце з 

7264 шкіл України, а в Золотоноші – 1 місце. За останні 3 роки: 20 учнів 

стали переможцями обласних олімпіад, 16 - переможцями та лауреатами 

обласного етапу конкурсу МАН, 30 – переможцями та лауреатами обласних 

та Всеукраїнських танцювальних конкурсів («Кубок жемчуга», «Кубок 

миру», «Зимова феєрія» тощо), 20 – переможцями та лауреатами обласних та 

Всеукраїнських вокальних конкурсів («Соловейко України», «Герої не 

вмирають!», «Чорнобаївські зорепади»), 18 – переможцями та лауреатами 

обласних та Всеукраїнських спортивних змагань (з таеквондо, хортингу, 

футболу тощо). 

Наш навчальний заклад, який має сталі традиції, невичерпний потенціал 

педагогічної майстерності безумовно повинен поповнити перелік шкіл, що 

стануть опорним освітнім середовищем у районних центрах. На сьогодні у 

школі працює 44 педагоги: з повною вищою освітою – 38 (86,4 %), із 

середньою спеціальною – 6 (13,6 %). Вищу кваліфікаційну категорію мають 

20 (46 %) вчителів, І категорію – 7 (16 %), ІІ категорію – 4 (9 %), спеціаліст – 

7 (16 %), 9 тарифний розряд – 5 (11 %), 8 тарифний розряд – 1 (2 %). Звання 

«Вчитель-методист» мають 5 учителів (12 %), «Старший вчитель» – 5 (11 %). 

Учитель української мови та літератури Ніщенко М.Е. є аспірантом ІІ року 

навчання Інституту педагогіки АПНУ. 9 педагогів є переможцями та 

лауреатами конкурсу «Учитель року». Учнівська громада вже сьогодні є 

учасниками Всеукраїнського гейміфікованого проекту «Відкривай Україну» 

та Всеукраїнських експериментів по впровадженню медіаосвіти у навчально-

виховний процес та використання робототехніки «LEGO».  



 
 

Основні напрями реалізації Концепції розвитку 

Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій 

 

Концепція розвитку навчального закладу спрямована на реалізацію 

Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про Державну 

національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття»), «Про загальну 

середню освіту», «Про Національну доктрину розвитку освіти», відповідних 

Указів Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України, «Концепцією профільного навчання 

в старшій школі», «Державною програмою «Вчитель», Державних стандартів 

базової і повної середньої освіти та Типових навчальних планів 

загальноосвітніх навчальних закладів для початкової, основної та старшої 

школи. Концепція враховує потребу сучасного українського суспільства, 

умови його інтеграції до європейського освітнього простору, соціальне 

замовлення у період оновлення вітчизняної освіти. У зв’язку з цим, в основу 

Концепції покладено ідеї інформатизації, гуманізації, соціалізації навчально-

виховного процесу та формування конкурентоспроможного компетентного 

випускна навчального закладу. 

У Концепції визначено методологічні й концептуальні основи розробки 

базового змісту освіти, що забезпечать його безперервність й наступність при 

виборі учнями подальшого навчання; розкриваються основні поняття, що 

визначають характер діяльності навчально-виховного комплексу, розроблені 

послідовні педагогічні завдання щодо формування відповідних якостей 

особистості. 

Концепція складається з пріоритетних напрямків діяльності роботи 

навчального закладу: 

- стратегічні цілі розвитку школи; 

- ідеї розвитку СШІТ № 2; 

- структура навчального закладу; 

- зміст та організація навчального процесу; 

- кадрове забезпечення; 

- методичне забезпечення школи; 

- управлінська діяльність; 

- соціальне партнерство; 

- міжнародне співробітництво; 

- фінансово-господарська діяльність. 

Мета Концепції: визначення напрямків діяльності школи, її цільових 

орієнтацій, проектування процесу оновлення діяльності навчального закладу 

відповідно до науково-методичної проблеми школи «Інформаційно-

комунікаційний компонент людиноцентричної навчально-виховної системи 

школи». 

Головні завдання школи: 

- задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні 

державних стандартів; 

- різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і 



 
 

врахування її особистісних здібностей, інтересів, потреб; 

- виховання морально, психічно і фізично здорового покоління; 

- формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня 

правової, екологічної, духовної, моральної культури, за рахунок презентації 

навчального закладу як школи соціального партнерства або громадсько 

активної школи; 

- розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного 

отримання та застосування знань і навичок; 

- підтримка обдарованих дітей та молоді; 

- створення умов для професійного самовизначення; 

- формування комунікативної компетентності учнів та вчителів за 

рахунок тісних міжнародних стосунків. 

Основні напрями розвитку школи: 

- психологізація навчально-виховного процесу; 

- особистісно-орієнтований підхід; 

- оновлення навчально-виховного процесу на основі інноваційних 

освітніх технологій; 

- інформатизація та комп'ютеризація навчально-виховного процесу; 

- переорієнтація навчально-виховного процесу на принципах 

співробітництва і співтворчості учнів і учителя; 

- впровадження технологій проектування управління; 

- запровадження принципу трансформаційного лідерства у системі 

управління педагогічним загалом. 

Основними напрямами управлінської діяльності навчального 

закладу є: 

- концептуальність управління, його інтенсифікація; 

- адаптивність управління; 

- психологізація управлінського менеджменту, враховуючи принципи 

трансформаційного лідерства; 

- трансформаційне лідерство в управлінні; 

- інформаційне забезпечення процесу управління; 

- дослідження динаміки розвитку навчального закладу з усіх напрямків 

діяльності на основі моніторингових процедур,рейтингової системи роботи 

класів; 

- реалізація принципів особистісно зорієнтованого управління школою; 

- демократизація управління шляхом впровадження адаптивної моделі 

державно-громадського управління. 

Така модель враховує конкурентоздатність освітніх послуг, що надає 

заклад освіти, посилення взаємодії з батьками і громадськістю, більшу 

відкритість і демократизм, органічне поєднання засобів державного впливу з 

громадським управлінням. Розробка шкільного змісту освіти, управління 

стратегією розвитку школи, вже не є прерогативою командної «верхівки». 

Управління складною соціальною структурою, якою є сучасна школа, в 

сучасних умовах неможливе без участі батьків, учнів, громадськості. Саме 

тому СШІТ №2 є школою соціального партнерства, громадсько активною 



 
 

школою, яка передбачає не лише демократизацію навчально-виховного 

процесу, а й діалогізацію між школою та батьківським загалом, владою, 

громадою, підприємствами тощо. У школі такого зразка створюються умови 

для виховання та формування громадської активності учнівської молоді, 

посилюється відкритість навчального закладу як соціально-педагогічної 

системи.  

Модель діяльності Золотоніської спеціалізованої школи № 2 

інформаційних технологій як громадсько-активної формується за принципами 

гуманізації та дитиноцентризму, що зорієнтовані на соціально-громадянську 

освіту, на інтегральний еволюційний розвиток людини в цілому. Така модель 

забезпечує перехід школи з режиму функціонування в режим розвитку. 

У системі ГАШ значна увага приділяється й міжнародним стосункам, що 

є актуальною вимого часу. Діє угода про співпрацю Золотоніської 

спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій з Академією Міннехаха 

(США, штат Міннесота). За результатами угоди відповідно до Статуту школи 

було проведено ряд спільних літніх проектів з обміну досвідом викладання 

англійської мови учням 1-11 класів. Тісні стосунки навчального закладу й 

організації «Shepherd’s Foundation» тривають уже впродовж 20 років і 

увінчалася наймасштабнішими проектами – літніми таборами ESL, 

англомовними таборами музики, танцю та драми. Учителі школи 

неодноразово відвідували США у рамках обміну методичними новаціями.  

Основні принципи діяльності школи: 

Перший принцип – принцип єдності і диференціації у змісті освіти. 

Другий принцип – принцип гуманізації змісту освіти. 

Спираючись на прогресивні гуманістичні ідеї діяльності людини, освіта 

доповнюється і розширюється філософією про сенс життя і призначення 

людини, про поняття духовності, про загальнолюдські цінності. 

Третій принцип – принцип розвиваючого характеру навчання. 

Він передбачає саморозвиток особистості і вимагає пріоритети в процесі 

навчання мотиваційних аспектів освіти. 

Четвертий принцип – педагогічної підтримки, співробітництва та 

співтворчості між учителем і учнем. Ставлення до дитини як до суб’єкта 

власного саморозвитку, спрямованість на самоствердження його 

індивідуальності. 

П’ятий принцип – індивідуалізації та диференціації навчання. Цей 

принцип реалізується у творчому розвитку кожного учня з урахуванням 

різниці в інтелектуальній, емоційно-вольовій та дієво-практичній сферах. Він 

вимагає організації профільного навчання, застосування нових навчальних 

програм і підручників, навчання дитини за особливим планом тощо. 

Шостий принцип – оптимізації навчально-виховного процесу – 

передбачає досягнення кожним учнем найвищого рівня знань, умінь, навичок і 

розвитку творчих здібностей. 

Сьомий принцип – відкритості і динамічності освіти, що передбачає її 

постійний розвиток і саморегуляцію. 

  



 
 

Графічна модель розвитку навчального закладу як базової школи 

 

 
 

  



 
 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОРТЕБИ ШКОЛИ 

 

 
 

1. Мобільні комп'ютерні класи (МКК) 

2. Лінгафонний кабінет (15 +1 робочих місць) 

3. Інтерактивні дошки SMART Board 680 V 

4. Мультимедійні проектори Оptoma s331 (95.71p02gc0e) з проекційним 

екраном та кронштейни. 

5. Ліцензійні операційні системи MICROSOFT WINDOWS 7 

PROFESSIONAL X64 

6. Пакет MICROSOFT OFFICE MAC 2016 HOME STUDENT ENGLISH 

(GZA-00646) 

7. Ліцензійні програми для комп’ютерної графіки AdobePhotoshop, 

CorelDraw тощо. 

8. Прикладне програмне забезпечення для підтримки навчально-виховного 

процесу, управління навчальним закладом, взаємодії з батьківською 

громадськістю. 

9. Віртуальні лабораторії для кабінетів фізики, хімії, біології, математики, 

інформатики, трудового навчання та інших. 

10. Офісна копіювальна техніка 

11. Повний комплект музичного обладнання 
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