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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. 

Адже 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, у 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 
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управління освітою на всіх рівнях.  

У відповідь на вимоги сучасності Золотоніська спеціалізована школа № 2 

інформаційних технологій, як і всі освітні 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 в освітній процес загальноосвітніх навчальних закладів 

інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків». 

Робота школи неможлива без інновацій, які ґрунтуються на діалозі, 

моделюванні ситуацій вибору, вільного обміну думками, забезпеченні 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.  
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Колектив Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних 

технологій неодноразово ставив собі запитання: «Якою має бути інноваційна 

школа? На яких принципах вона має ґрунтуватися?»  

 

 

І серед чималої кількості наукових, методичних та, звісно, інформаційних 
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новацій всі члени колективу прагнуть створити школу, яка б максимально 

враховувала права дитини, її здібності, потреби та інтереси. Школу, де б 

навчання та виховання кожної дитини можна було максимально наблизити до її 

сутності, конкретних здібностей, майбутньої життєвої траєкторії. Школу, у якій 

дитина не може загубитися в інформаційному просторі та є основною цінністю 

освітнього процесу. Школу людиноцентризму, де учні, батьки, вчителі мають 

необмежені можливості для розвитку. Саме тому наша модель має назву: 

«Школа – простір освітніх можливостей». 
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Основою інноваційної школи є інформаційна платформа, без складників 

якої важко уявити новітні педагогічні підходи, психологічні та методичні 

принципи та й освітнє середовище зокрема. Зауважимо, всі пропозиції до 

створення інновацій у нашій школі будуть пов’язані безпосередньо з 

інформаційно-комунікаційними технологіями. 

 

Стрижнем нашої моделі є дитина. Кожен учень – неповторний, наділений 

від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями.  
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Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти 

ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного і 

діяльнісного підходів. У більшості наукових досліджень автори зосереджують 

увагу на одному з названих вище підходів. Однак у Стандарті не зазначено про 

вибірковість їх, а отже, у моделі розвитку школи ми поєднали ці підходи та 

показали вплив кожного з них на учнів, батьків та педагогів.  

 

Так інноваційне освітнє середовище можемо презентувати у шести 

площинах – управлінська діяльність, навчальна, наукова, методична та виховна 

роботи й соціальні зв’язки. Модель дасть змогу зрозуміти не лише те, що і яким 

чином ми плануємо створювати, а й покаже, що саме ми формуємо чи 

розвиваємо за допомогою запропонованих змін.  
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Управлінська діяльність. Адміністрацією школи передбачено низку 

стимулів для особистісного і професійного зростання педагогів школи, з метою 

залучення у професію найкращих. Розвивати методичну обізнаність плануємо 

за допомогою постійно діючого відкритого клубу для педагогічного загалу 

«Професійна майстерність», куди щомісяця будуть запрошуватися гості з 

Інституту післядипломної освіти, Академії педнаук, інших міст для проведення 

практичних майстер-класів із удосконалення майстерності вчителя. Так до 

участі у фахових конкурсах, роботи методичних об’єднань, розроблень 

персональних сайтів учителів прагнемо додати створення бази даних 

друкованих видань кожного вчителя, участь вчителів у Міжнародних 

конференціях, проектах та вебінарах. До професійної компетентності педагог 

додасть ще й інформаційно-цифрову. Нові суспільні вимоги ставлять сьогодні 

перед учителем ряд цікавих, але складних завдань. Тому сучасний учитель 

повинен щодня підвищувати свою кваліфікацію, він не має права розвиватися 

від курсів підвищення кваліфікації до наступних. Плануємо запустити 

експериментальний проект за новою системою оцінювання. Джон Равен 
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пропонує оцінювати ключові й предметні компетентності кожного учня. Для 

зручності проекту наші вчителі інформатики вже працюють над створенням 

програми. Лише за аморфним оцінюванням ми матимемо стійке уявлення про 

учнівські досягнення. Розроблюється інформаційна аналітична платформа 

«Рейтингова система роботи вчителів», яка сприятиме педагогічному 

зростанню. Адміністрація Школи можливостей завжди готова до діалогу, саме 

тому в нашій школі започатковано електронну громадську приймальну, яка 

формує стійку громадську позицію. Свого часу наш освітній заклад був 

першовідкривачем такої форми роботи, як Школа майбутнього першокласника, 

цей проект успішно діє і сьогодні. А для підліткової адаптації плануємо 

створити Школу абітурієнта, щоби випускник відчував себе повноправною 

часткою й університетського загалу.  

 

Навчальна робота. Сформувати навчально-пізнавальну компетентність і 

перетворити знання на досвід пропонуємо за допомогою поступового переходу 

від звичайного використання ІКТ до кейс-уроків. Розвивати критичне мислення 

допоможуть STEM-лабораторії, які сприяють впевненому, а водночас 

критичному застосуванню інформаційних технологій.  Однією зі складових 
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«Нової української освіти» є фінансова. Тому у нашій школі планується 

створення постійно діючого бізнес-кафе, яке допоможе оволодіти фінансовою 

грамотністю в ігровій формі.  Створенню навчальних квест-кімнат відводимо 

не останнє місце у формуванні життєвих та предметних компетентностей. Адже 

така форма роботи не лише дає знання, а й вчить, як практично знання 

застосувати для успішної самореалізації. Такі кімнати не ставлять за мету 

зробити нашого учня програмістом, ми прагнемо, щоби учень школи 

інформаційних технологій мав основи алгоритмічного мислення, навички 

безпечної роботи в Інтернеті, знався на кібербезпеці. Сучасний учень все менше 

ходить до бібліотеки та користується паперовими носіями, від яких 

відмовитися ні в якому разі ми не можемо. Підвищувати читацький інтерес 

молоді  вирішили , переорієнтовуючи  всю літературу шкільної бібліотеки у 

електронний формат. Таким чином надаємо учневі можливості для 

саморозвитку та самоосвіти.  

 

Наукова робота. До впровадження моделі учні брали участь у 

олімпіадах, МАН та наукових конкурсах різного спрямування. Плануємо 
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додати до цього переліку відкриття наукових та дослідницьких лабораторій, 

розроблення наукових онлайн-квестів, створення гейміфікованих наукових 

платформ за кожним предметним напрямом з міжпредметними до інформатики 

зв’язками. Такі види роботи сприятимуть поглибленому вивченню предметів, їх 

індивідуалізації та диференціації водночас. Допоможуть учневі стати 

грамотним інформкористувачем.  

 

Методична робота. Переформатувати методичну систему освітнього 

закладу прагнемо формуючи професійну компетентність вчителя. Нами 

організовано конкурс для вчителів «Живий» посібник. Де кожен педагог 

розтлумачує у відеоформаті цікаві теми з предмету, а потім ділиться 

надбаннями зі шкільним загалом. Така форма роботи розвиває професійну 

конкурентоспроможність, вчить учителя самостійно створювати медіапродукт. 

Нашими педагогами вже створені веб-сайти для роботи з учнями та для 

презентації себе, вони постійно використовують ІКТ на уроках, долучаються до 

хмарних технологій. Та концепція «Нової школи» примітивізм і механічність у 

роботі вчителя відкидає. Саме тому ми плануємо розробити стаціонарні бази 
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даних до кожного уроку, разом із педагогічним загалом розробити навчальні 

посібники, спрямовані на удосконалення якості знань та розвитку творчих 

інтересів учнів.  

 

Виховна робота. Беручи за основу ідеальну освітню систему фінських 

шкіл, хотілося б запозичити досвід колег щодо виховної системи. Фіни 

стверджують, що навчання має бути не лише для життя, а й для задоволення. 

Плануємо до вже існуючих системи самоврядування, рейтингової системи 

роботи класів, волонтерських загонів, гуртків, акцій, свят, фестивалів тощо 

додати створення шкільного телебачення та радіохвилі, студії звукозапису, 

клубу журналістики, клубу молодих політиків, гуртків з ландшафтного 

дизайну,  здорового харчування, започаткування Школи етикету, майстер-

класів з профорієнтації. Такі види роботи сприятимуть формуванню ціннісних 

орієнтирів, стійкої громадянської позиції, розвитку проектної діяльності. Так до 

участі класних керівників у методичних об’єднаннях, систематичного обліку 

кожного класу в індивідуальній папці класовода, відеороликів про виховну 

роботу класів у кінці кожного навчального року,  пропонуємо створити 
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електронну базу даних талановитих учнів школи та учнів, що перебувають на 

внутрішньошкільному контролі.  

 

Розпочали свою роботу по створенню бази відеофільмів та соціальних 

реклам, що мають позитивний вплив на свідомість учнів та інтегровані у 

навчання, плануємо створити на базі освітнього закладу психологічні експреси 

для вчителів, основою яких є життєві ситуації. Також педагоги та вчителі 

активно долучаються до Міжнародних освітніх проектів. Конкурси проектів за 

грантовою основою учні та вчителі знаходять самостійно з власної ініціативи, 

що сприяє постійному самовдосконаленню та саморозвитку, посилює 

педагогіку партнерства.  

Соціальні зв’язки. Наш освітній заклад є осередком громади і 

співпрацює з Міжнародними організаціями, Вищими навчальними закладами, 

науковими установами, творчими спілками, видавництвами, ДНЗ, 

підприємцями та підприємствами, органами місцевого самоврядування, 

Піклувальною радою тощо.  
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Учителі нашої школи у складі золотоніської делегації вже побували у 

США з робочим візитом, іноземні щороку проводять у нас мовні табори для 

учнів. Директору школи була надана можливість у Сполучених Штатах пройти 

курс «Трансформаційного лідерства» з лектором професором Марком 

Маклавським. І сьогодні основи трансформаційного лідерства є основним 

важелем роботи адміністрації школи. У напрямку міжнародного 

співробітництва плануємо створити умови для довгострокового стажування та 

навчання вчителів і учнів за кордоном. Це сприятиме формуванню 

комутативної та соціокультурної  компетентностей. Наразі готуємося підписати 

меморандум за програмою підтримки українських шкіл «Smart school» від 

видавництва ММ Publication та компанії лінгвіст, це розширить можливості 

школи на міжнародній освітній арені. Разом із батьківським загалом нами було 

реалізовано ряд проектів з модернізації матеріально-технічної бази школи. 

Наразі плануємо створити он-лайн трансляцію відкритих уроків для батьків. 

Такий вид роботи навчатиме учнів роботі в команді, метод team-player активно 

пропагують європейські колеги. 
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Налагоджені зв’язки школи з Національною академією наук, окрім друку 

вчительських наробок у наукових виданнях, ведуться перемовини по 

залученню педагогів нашої школи до розроблення нових програм та Стандарту. 

Основи фандрайзингу дали свої плоди й у співпраці з великими 

підприємствами міста – ТОВ ПІІ «Еконія», ЗАТ «Маслоробний комбінат». 

Останні є нашими спонсорами щодо реалізації міського етапу гейміфікованого 

проекту «Відкривай Україну». Спілка письменників Черкащини та Київська 

художня школа будуть залучені до зміни внутрішнього дизайну освітнього 

закладу. Хочемо зміцнити і посилити наступність у навчанні за допомогою угод 

«садочок-школа-університет». Творча майстерня народного артиста України 

Мар’яна Гаденка постійно запрошує наших учнів до Міжнародних фестивалів 

під його егідою. Однак з розвитком інноваційної школи пропонуємо майстрові 

створити осередок фестивалю для дітей Черкащини у нашому освітньому 

закладі. Розвиткові медіаграмотності учнів та педагогів допомагає співпраця з 

обласними інтернет-ЗМК.  
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Такою ми бачимо школу можливостей, а ось як плануємо реалізувати свої 

зміни. Це модель процесу змін з інноваційними методами, формами та 

засобами роботи. І коли реалізацію інноваційної школи ми успішно завершимо, 

то матимемо соціально адаптованого учня, конкурентоздатного педагога та 

громадсько-активних батьків.  
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Графічна модель розвитку освітнього закладу як базової школи 

  



Школа – простір освітніх можливостей    22 

 

   

Золотоніська спеціалізована школа № 2 інформаційних технологій 
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Програма інноваційного розвитку Золотоніської спеціалізованої школи 

№2 інформаційних технологій – це покрокова програма дій до впровадження 

інновацій у освітній заклад «Школа – простір освітніх можливостей» терміном 

до 2020 року.  

У Програмі під учасниками освітнього процесу розуміємо усі суб’єкти, на 

які навчальний заклад має безпосередній вплив: учнів, учителів, батьків, 

соціальних партнерів.  
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ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ  ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 

 

Етапи, термін 

реалізації (вказати 

термін) 

Зміст запланованої роботи, очікуваний результат 

І етап  

(підготовчий етап). 

2016-2017 н.р. 

Цей етап передбачає детальний теоретичний аналіз 

проблеми впровадження інновацій в освітній процес, 

постановку мети та завдань, аналіз вирішення 

практичних проблем переорієнтації закладу, 

анкетування учительства, учнів та батьків з метою 

виявлення інтересів та побажань загалу щодо 

формування інноваційного середовища. 

II етап 

(проектно-

діагностичний) 

2017-2018 н.р. 

Це етап поступового укорінення інновацій. Передбачає 

розроблення програм та концепцій для розвитку 

інноваційного навчального закладу, укріплення 

матеріально-технічної бази школи, враховуючи сучасні 

засоби навчання, впровадження в освітній процес 

запропонованих інноваційних форм роботи. 

III етап  

(основний етап 

реалізації 

програми з 

експериментально-

пошуковими 

дослідженнями) 

2018-2019 н.р. 

Третій етап – етап масового впровадження інновацій на 

основі аналізу практичних проблем, обміну досвіду, 

здійснення психолого-педагогічного супроводу. 

Розвиток матеріально-технічної бази всіх ланок. 
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IV етап 

(узагальнюючо-

аналітичний, 

рефлексивно-

підсумковий етап 

реалізації 

програми) 

2019-2020 н.р. 

Активізація співпраці з освітянами та соціальними 

партнерами для подальшого розширення практики 

впровадження інновацій у навчання, активне 

лобіювання громадою та партнерами інтересів щодо 

впровадження інноваційної діяльності закладу, 

залучення відомих громадських діячів до участі в 

реалізації планів інноваційного розвитку освітнього 

закладу. 

 

 

МОДЕЛЬ ТА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ІІІ ЕТАПУ 

 

Найменування 

програми 

Програма розвитку ЗНЗ «Програма інноваційного 

розвитку Золотоніської спеціалізованої школи №2 

інформаційних технологій» – це покрокова програма 

дій до впровадження інновацій у освітній заклад 

«Школа – простір можливостей» терміном до 2020 

року". Згідно з Програмою учасниками освітнього 

процесу є всі суб’єкти, на які навчальний заклад має 

безпосередній вплив: учні, учителі, батьки, соціальні 

партнери. 

Стратегія 

розвитку закладу 

Школа є учасником Всеукраїнського експерименту 

«Медіаосвіта у сучасному навчальному процесі» 

(кер. Опанасенко Ю.М.) 

На третьому, формувальному етапі, перебуває 
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обласний експеримент «Організаційно-педагогічні 

умови використання робототехніки «LEGO» для  

розвитку обдарованих дітей» (кер. Літвинська К.С., 

Форостян О.П.) 

Начальний заклад є учасником Всеукраїнського 

пілотного проекту впровадження нового Державного 

стандарту початкової загальної освіти 2-А (вч. 

Назарова А.М.), 2-Б (вч. Хоменко І.М.) 

З 2018-2019 навчального року заклад розпочав роботу в 

науково-педагогічному проекті «Інтелект України» 1-А 

(вч. Приходько Т.М.), 1-Б (вч. Капля А.Г.) 

Участь у проекті «Просування громадянської освіти у 

початковій школі в контексті нових освітніх 

стандартів» (кер. Галат М.М.) 

З 2008 року проект «Школа майбутнього 

першокласника» 

Підстави для 

розробки 

програми розвитку 

Закон України "Про освіту" 

Закон України "Про загальну середню освіту" 

Концепція профільного навчання в старшій школі 

Концепція Державної цільової соціальної програми 

підвищення якості шкільної природничо-математичної 

освіти  

Цільова обласна програма «Інноваційні школи 

Черкащини» 

Типова освітня програма закладів загальної середньої 

освіти І, ІІ, ІІІ ступенів 
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Розробники 

програми розвитку 

навчального 

закладу 

Вертипорох Олена Миколаївна – директор школи 

Бондаренко Людмила Степанівна – заступник 

директора з навчально-виховної роботи 

 

Основні виконавці 

програми розвитку 

Педагогічний колектив. Учнівський колектив. 

Батьківська громада.  

Громадські і комерційні організації.  Піклувальна рада 

школи. 

Соціальні партнери: Фундація Шеперд України, ПІІ 

«Еконія», ПАТ «Золотоніський маслоробний 

комбінат». 

Управління 

Програмою 

Строкань Ольга Миколаївна – начальник відділу освіти 

Мета Програми 

розвитку 

Програма розвитку навчального закладу створювалася 

як колективний пошуково-творчий проект, який 

пройшов структурно поетапний розвиток – від 

аналітичного, концептуального до організаційно-

практичного. Це не просто авторське бачення 

керівника, це узагальнений творчий портрет школи 

майбутнього.  

Метою програми розвитку є: сформувати соціально-

адаптованого учня, конкурентоздатного педагога та 

громадсько-активних батьків в унікальній атмосфері 

партнерства, поваги, професіоналізму, прагненні 

перемагати та перспективі еволюції особистісного 

розвитку через впровадження інноваційних технологій 
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інформатизації в освітній процес. 

Місія навчального 

закладу 

Навчити учнів школи інформаційних технологій 

основам алгоритмічного мислення, навичкам безпечної 

роботи в Інтернеті. 

Домогтися сформування навчально-пізнавальної 

компетентності і перетворення знань на досвід за 

допомогою поступового переходу від звичайного 

використання ІКТ до кейс-уроків. 

Створити постійно діюче бізнес-кафе, яке допоможе 

оволодіти фінансовою грамотністю в ігровій формі, та 

навчальні квест-кімнати, яким відводиться не останнє 

місце у формуванні життєвих та предметних 

компетентностей.  

Сприяти впевненому, а водночас критичному 

застосуванню інформаційних технологій, розвитку 

критичного мислення за допомогою використання 

STEM-лабораторій на інтерактивних дощок. 

Сформувати  соціально-адаптованого учня, 

конкурентоздатного педагога та громадсько-активних 

батьків.  

Розкрити здібності й таланти дитини, надати їй 

можливість стати повноправним компетентним членом 

суспільства. 

Основні завдання 

Програми 

розвитку 

Інноваційне освітнє середовище презентуємо у шести 

площинах – це дасть змогу зрозуміти не лише те, що і 

яким чином ми плануємо створювати, а й покаже, що 
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саме ми формуємо чи розвиваємо за допомогою 

запропонованих змін, а саме: 

управлінська діяльність – адміністрацією школи 

передбачено  низку стимулів для особистісного й 

професійного зростання педагогів школи, з метою 

залучення у професію найкращих. Розвивати 

методичну обізнаність плануємо за допомогою 

постійного івент-клубу для педагогічного загалу 

«Професійна майстерність». До участі у фахових 

конкурсах, роботі методичних об’єднань, розроблень 

персональних сайтів учителів прагнемо додати 

створення бази даних друкованих видань кожного 

вчителя, участь учителів у Міжнародних конференціях, 

проектах та вебінарах. До професійної компетентності 

педагог додасть ще й інформаційно-цифрову. Свого 

часу наш освітній заклад був першовідкривачем такої 

форми роботи, як Школа майбутнього першокласника, 

цей проект успішно діє і сьогодні. А для підліткової 

адаптації плануємо створити Школу абітурієнта, щоб 

випускник відчував себе повноправною часткою й 

університетського загалу; 

навчальна робота – сформувати навчально-

пізнавальну компетентність і перетворити знання на 

досвід пропонуємо за допомогою поступового 

переходу від звичайного використання ІКТ до кейс-

уроків. Розвивати критичне мислення допоможуть 
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STEM-лабораторії, які сприяють впевненому, а 

водночас критичному застосуванню інформаційних 

технологій. Плануємо створити постійно діюче бізнес-

кафе, яке допоможе оволодіти фінансовою грамотністю 

в ігровій формі, та навчальні квест-кімнати для 

формування життєвих та предметних компетентностей. 

Підвищувати читацький інтерес молоді вирішили, 

переорієнтовуючи всю літературу шкільної бібліотеки 

у електронний формат. Таким чином надаємо учням 

можливості для саморозвитку та самоосвіти; 

наукова робота – до впровадження Програми учні 

брали участь у олімпіадах, МАН та наукових 

конкурсах різного спрямування. Плануємо додати до 

цього переліку відкриття наукових та дослідницьких 

лабораторій, розроблення наукових онлайн-квестів, 

створення гейміфікованих наукових платформ за 

кожним предметним напрямом з міжпредметними до 

інформатики знаннями. Такі види роботи сприятимуть 

поглибленому вивченню предметів, їх індивідуалізації 

та диференціації водночас. Допоможуть учневі стати 

грамотним інформкористувачем; 

методична робота – переформатувати методичну 

систему навчального закладу прагнемо, формуючи 

професійну компетентність вчителя. Організовано 

конкурс «Живий посібник», де кожен педагог 

розтлумачує у відео-форматі цікаві теми з предмету, а 
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потім ділиться надбаннями із шкільним загалом. 

Вчителями вже створені веб-сайти для роботи з учнями 

та для презентації себе, вони постійно використовують 

ІКТ на уроках, долучаються до хмарних технологій. 

Плануємо розробити стаціонарні бази даних до 

кожного уроку, разом із педагогічним загалом 

розробити навчальні посібники, спрямовані на 

удосконалення якості знань та розвитку творчих 

інтересів учнів; 

виховна робота – беручи за основу ідеальну освітню 

систему фінських шкіл, хотілося б запозичити досвід 

колег щодо виховної системи. Плануємо до вже 

існуючих системи самоврядування, рейтингової 

системи роботи класів, волонтерських загонів, гуртків, 

акцій, свят, фестивалів тощо додати створення 

шкільного телебачення та радіохвилі, студії 

звукозапису, клубу журналістики, клубу молодих 

політиків, гуртків з ландшафтного дизайну, здорового 

харчування, започаткування Школи етикету, майстер-

класів з профорієнтації. Плануємо долучитися до 

міжнародних освітніх проектів за грантовою основою, 

це сприятиме постійному самовдосконаленню та 

саморозвитку, посилить педагогіку партнерства; 

соціальні зв’язки – освітній заклад є осередком 

громади і співпрацює з Міжнародними організаціями, 

вищими навчальними закладами, науковими 
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установами, творчими спілками, видавництвами, ДНЗ, 

підприємцями та підприємствами, органами місцевого 

самоврядування, Піклувальною радою тощо. Вчителі 

нашої школи в складі золотоніської делегації вже 

побували у США з робочим візитом, іноземні – щороку 

проводять у нас мовні табори для учнів. Директор 

школи пройшла у США курс «Трансформаційне 

лідерство» з професором Марком Маклавським. І 

сьогодні основи трансформаційного лідерства є 

пріоритетним важелем роботи адміністрації школи та й 

навчального закладу в цілому. Плануємо створити 

умови для довгострокового стажування та навчання 

вчителів та учнів за кордоном. Налагоджені зв’язки 

школи з Національною академією наук, окрім друку 

вчительських напрацювань у наукових виданнях, 

ведуться перемовини по залученню педагогів нашої 

школи до розроблення нових програм. Основи 

фандрайзингу дали свої плоди й у співпраці з великими 

підприємствами міста, які є нашими спонсорами щодо 

реалізації рейтингової системи роботи класів. 

Переможцям рейтингу надаються поїздки в аквапарк. 

Розвиткові медіаграмотності учнів та педагогів 

допомагає співпраця з обласними Інтернет-ЗМК. 

Очікувані 

результати 

Допомогти розвинути, розкрити здібності й таланти 

дитини, надати  їй можливість стати повноправним 

компетентним членом суспільства на основі 
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партнерства її з батьками та вчителями за рахунок 

інформатизації.  

Дати ринку праці умілого користувача з алгоритмічним 

мисленням, основами комп’ютерної грамотності з 

шести базових програм, пошуку, фільтрації 

інформаційного потоку та знань з кібербезпеки. 

Об'єми і джерела 

фінансування 

Фінансування програми здійснюється за рахунок 

державних та спонсорських коштів.  

2017 рік: державні кошти – 560.000 грн., спонсорські 

кошти – 54.470 грн. 

2018 рік: державні кошти – 1.531.885 грн., спонсорські 

кошти – 59.000 грн.   

Контроль 

виконання 

програми розвитку 

Моніторинг за здійсненням Програми проводить 

адміністрація освітнього закладу. 
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Громадський звіт Золотоніської спеціалізованої школи № 2 

інформаційних технологій Золотоніської міської ради Черкаської області 

відбувся 23 листопада 2018 року. 

 

Учасники звіту:  

- Наталія Олексіївна Сьомак – секретар міської ради;  

- Наталія Іванівна Воскобійник – методист комунального навчального 

закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради»;  

- Ольга Миколаївна Строкань – начальник міського відділу освіти;  

- Наталія Василівна Строкань – завідуюча методичним кабінетом відділу 

освіти;  

- депутати міської ради: Валерій Володимирович Федорець, Олександр 

Анатолійович Флоренко; 

- Олена Іванівна Золотоверха – заступник директора Смілянського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів №3 
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– колегіум» Смілянської міської ради;  

- Тамара Володимирівна Бабенко – заступник директора авторської 

О.А.Захаренка середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів с.Сахнівки 

Корсунь-Шевченківської районної ради; 

- Галина Зіновіївна Василенко – заступник директора Пальмірської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Золотоніської районної ради;  

- Галина Миколаївна Прохоренкова – представник маслоробного комбінату;  

- директори золотоніських навчальних закладів: Віктор Якович Горошочок, 

Олександр Олександрович Пузєєв, Любов Іванівна Денисюк, Олександр 

Миколайович Курило, Ніна Іванівна Коновал; 

- вчителі, батьки, учні.  

 

 

Упродовж 2018 року був реалізований ІІІ етап – масового впровадження 

інновацій на основі аналізу практичних проблем, обміну досвіду, здійснення 

психолого-педагогічного супроводу.  
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Школа є учасником Всеукраїнського експерименту «Медіаосвіта у 

сучасному навчальному процесі» (кер. Опанасенко Ю.М.); 

Модель впровадження медіаосвіти 
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На третьому, формувальному етапі, перебуває обласний експеримент 

«Організаційно-педагогічні умови використання робототехніки «LEGO» для 

розвитку обдарованих дітей». 

Модель впровадження «LEGO» 
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Молодша команда «LEGOWanders» – кер. Літвинська К.С., старша 

команда «ELDORADO» – кер. Форостян О.П.).  

 

 

У школі створено два кабінети робототехніки й у 2018-2019 н.р. у 4, 6, 7 

класах введено «Шкільний курс роботехніки». Учитель Літвинська К.С. 

пройшла навчання з робототехніки EV3 за відповідним напрямком та отримала 

сертифікат, що дає їй право проводити заняття з курсу та здійснювати проектну 

роботу на наборах Mindstorms EV3, а також є постійним тренером шкільної 

команди FLL і в 2018 році була суддею FLL у м. Києві. 
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Освітній заклад є учасником Всеукраїнського пілотного проекту 

впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти           

2-А клас (вч. Назарова А.М.), 2-Б клас (вч. Хоменко І.М.) 
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З 2018-2019 навчального року заклад розпочав роботу в науково-

педагогічному проекті «Інтелект України» 1-А клас (вч. Приходько Т.М.),         

1-Б клас (вч. Капля А.Г.) 
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Участь у проекті «Просування громадянської освіти у початковій школі в 

контексті нових освітніх стандартів» (кер. Галат М.М.) 
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З 2006 року діє угода про співпрацю школи з Академією Міннехаха 

(США, Міннесота), за результатами якої проведено ряд спільних літніх 

проектів з обміну досвідом викладання англійської мови учням 1-11 класів. 
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З 2008 року проект «Школа майбутнього першокласника». 
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Процес реформування освіти в Україні є спробою застосування нових 

форм роботи в межах традиційної системи. Результативність у роботі 

досягається шляхом впровадження інноваційних технологій, пошуками 

відповіді на питання: «Як навчати, як створити сприятливі умови засвоєння 

нового матеріалу?». 

Реалізація нових векторів розвитку освіти потребує використання 

інноваційних педагогічних технологій, творчого пошуку нових або 

вдосконалених концепцій, принципів, підходів до освіти, 3 суттєвих змін у 

змісті, формах і методах навчання, виховання, управлінням педагогічним 

процесом. Запровадження інновацій викликане самими процесами, що 

складаються в освітніх закладах, зміною ставлення до процесу навчання його 

суб’єктів: вчителів, учнів, батьків, громадськості. 

Використання інноваційних технологій відбувається у всіх напрямках 

освітнього середовища: 

- нестандартні уроки (кейс-уроки, тематичні дні, предметні декади, початок 

упровадження технології перевернутого навчання, уроки з використанням 

Ейнштейн-лабораторії); 

- запрошення вчених, діячів культури, мистецтва на уроки; 

- науковий експеримент при вивченні нового матеріалу; 

- використання Lego-технологій; 

-  застосування досягнень техніки (фільми, комп'ютер, мультимедійні 

системи та дошки, 3-D принтер тощо);  

- інформаційні технології навчання (Kahoot!, LearningApps, Classtime, 

Mozabook, Classroom, Geo Gebra, MiLAB, PHET simulations); 

- навчання та самоосвіта вчителя: (EdEra, Prometheus, ВУМ online, онлайн-

курси, тренінги, семінари ЧОІПОПП); 

- проектна діяльність. 
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Освітній проект “Відкривай Україну” 

 

Всеукраїнський проект “Кейс-уроки – улюблене шкільне заняття” 
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Всеукраїнський проект “Моя дитяча мрія” 

 

 

 



Школа – простір освітніх можливостей    77 

 

   

Золотоніська спеціалізована школа № 2 інформаційних технологій 

Проект “Всесвітній День Доброти” 
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Проект «Мрії здійснюються» 
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Проект “Всесвітній День Гідності” 
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Проект “Щедрий Вівторок” 
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Проект «Допоможи знедоленим людям» 
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Проект “День Миру” 
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Проект «Тематичний день у школі» 
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Проект «Сьогодні батьки учителі» 
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Проект «День дублера» 
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Проект «День подяки – «України цвіт»  
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Проект “Ніч у школі” 
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Проект “Різдвяна школа” 
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Проект "Кольорова алея настрою" у рамках міського конкурсу 

молодіжних ініціатив "І Ярмарка ідей". 
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Проект «Міняю вчительку» (спільно з гімназією ім. С.Д. Скляренка) 
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Проект «Сніговий десант» 
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Проект «Обираємо майбутню професію» 
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Проект «Управління школою. Практикум» 
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Участь у проекті «Освіторії» – «Змінотворці» 
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Модернізація загальної середньої освіти, динамізм економічних процесів, 

що відбуваються в Україні, зумовили необхідність істотного оновлення 

освітнього змісту, структури, методів, організаційних форм навчання, 

спрямованого на створення оптимальних умов для демократизації й 

підвищення ефективності освітнього процесу, реалізації особистісного 

потенціалу кожного учня, формування його як особистості, компетентної у 

власній життєдіяльності. 

Необхідною умовою успішної реалізації цих завдань є готовність учителя 

до розуміння головних питань педагогіки, психології, інноваційних технологій 

педагогічної освіти, головних напрямків формування власної професійної 

компетентності.  

Одним із важливих шляхів вирішення питання професійного зростання 

вчителя, формування професійних цінностей відповідно до вимог сучасної 

освіти вважається самоосвіта, самовдосконалення потягом продуктивної 

трудової діяльності. 

Учитель – основна дійова особа у реформуванні сучасної освіти. 

Змінюються орієнтири освіти – змінюється й сам учитель, змінюється мета й 

завдання його освітянської діяльності. Сучасний педагог має бути готовим до 

змін, а тому доволі актуальною є проблема неперервної освіти, спрямованої на 

професійне становлення, вдосконалення педагогічної майстерності й 

підвищення кваліфікації. 

Сучасні вимоги до педагога на перше місце ставлять систематичну 

самостійну роботу з розвитку професійної компетентності, поглиблення його 

теоретичних знань та практичних умінь. 

Підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним 

завданням на всіх етапах розвитку школи. 

Адміністрація школи шляхом створення цілісної системи науково-



Школа – простір освітніх можливостей    102 

 

   

Золотоніська спеціалізована школа № 2 інформаційних технологій 

методичної роботи, методичних об’єднань, творчих груп, шкіл педагогічної 

майстерності, активізації внутрішньошкільної методичної роботи, вивчення, 

узагальнення і впровадження педагогічного досвіду як джерела інновацій 

всебічно сприяє прагненню педагогів школи працювати над підвищенням своєї 

професійної майстерності й готовності до інноваційної діяльності.  

Учителі школи є постійними учасниками та слухачами як традиційних 

курсів підвищення фахової майстерності, так і інтернет-заходів: семінарів, 

конференцій, вебінарів, круглих столів, марафонів.  

Зокрема, активно долучилися до таких  

 курсів: 

 «Критичне мислення для освітян». 

 «Креативне мислення». 

 «Кейс-уроки – улюблене шкільне заняття». 

 «Медіаграмотність: практичні навички». 

 «Освітні інструменти критичного мислення». 

 «Основи інформаційної безпеки». 

 «Цифрова безпека та комунікація в онлайні». 

 «Інтернет-ресурси для опитування і тестування». 

 «Хмарні сервіси для навчання». 

 «Створення власних мультимедійних матеріалів». 

 «Теорія поколінь: знаходимо спільну мову». 

 «Як розуміти соціальні мережі. Курс для журналістів». 

 «Українська мова. Від фонетики до морфології». 

 «Лайфхаки з української мови». 

 «Лайфхаки з української літератури». 

 онлайн-курсів: 
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 «Вчимося жити разом». 

 «Онлайн-курс для вчителів початкової школи». 

 «Недискримінаційний підхід у навчанні». 

 «Запобігання торгівлі людьми». 

 «Математика: Арифметика, рівняння та нерівності». 

 «Додатки Google в професійній діяльності викладача закладу 

освіти». 

 школи професійного розвитку педагога; 

 онлайн-марафону «Нова українська школа: перші підсумки та 

прогнози»; 

 курсів підготовки до роботи за освітньою програмою науково-

педагогічного проекту «Інтелект України»; 

 всеукраїнського хакатону «STEM: гендерно-чутливий підхід до 

навчання у школі»; 

 круглого столу «Нова українська школа: виклики для професійного 

розвитку педагогічних працівників»; 

 майстер-класу «Цифрові інструменти та можливості Google для 

безпечного інтернету»; 

 практичного інтенсиву «Інтернет-ресурси в роботі вчителя»; 

 програми професійного розвитку – регіональна (не)конференція для 

шкільних педагогів афілійований міні-EdCamp КИЇВ; 

 афілійованої (не)конференції mini-EdCamp «Школа – пр.остір 

освітніх можливостей для всіх» СШІТ № 2 м. Золотоноша; 

 інтерактивної школи творчого вчителя; 

 методичного семінару «Використання інформаційних технологій у 

процесі викладання іноземної мови» тощо. 
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EdCamp – це рух активного вчительства, що заполонив усю Україну. Цієї 

весни він увірвався й у Золотоношу в спеціалізовану школу № 2 інформаційних 

технологій. Надзвичайно відрадно, що вчителі нашого регіону беруть у ньому 

активну участь. Приємно, що найпрогресивніші, найрозкутіші та 

найкреативніші освітяни збираються задля вкрай важливої справи – обміну 

ідеями, напрацюваннями, шаленим учительським драйвом у неформальній 

обстановці формату (не)конференції. 

Це новий формат зустрічей та обміну думками й ідеями поміж учителями 

з різних регіонів України. Так званий зліт «білих ворон», які мають бажання, 

сили й енергію змінювати освіту, підходи до навчання дітей і прагнуть зробити 

шкільне життя кращим. 

Тема нашої афілійованої (не)конференції mini-EdCamp Zolotonosha 2019 

«Школа – простір освітніх можливостей для всіх» припала до душі експертам-

спікерам з різних куточків України. Саме тому ними було прийняте рішення 

поділитися на нашій учительській (не)конференції своїми ідеями, 

напрацюваннями й презентувати сучасні освітянські родзинки з 

найрізноманітніших тем. 

Саме завдяки цьому ми із професійним задоволенням поринули у світ 

змішаного навчання, робототехніки, тайм-менеджменту, профілактики 

вигорання, STEMу, LEGO, інновацій та цифрових інструментів. Такі люди 

роблять учительське життя яскравішим та цікавішим.  

Золотоноша прокинулася, її розбудила СШІТ № 2! EdCamp – це круто! 

Будьмо активними й ініціативними! Діймо заради спільного майбутнього! 

Творімо, створюймо й витворяймо! «Білі ворони» діють! 
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ФІНАНСОВІ НАДХОДЖЕННЯ 

Місцевого бюджету в сумі 404546 грн. 

- Придбання меблів в кабінети – 80000 грн. 

- Придбання будівельних та господарчих матеріалів – 90357 грн. 

- Придбання жалюзі – 12000 грн. 

- Придбання фарби для поточних ремонтів – 12916 грн. 

- Капітальний ремонт по заміні віконних блоків та ПКД – 54193 грн. 

- Поточні ремонти кабінетів – 57000 грн. 

- Придбання наборів ЛЕГО – 11800 грн. 

Спонсорських коштів в сумі 135500 грн. 

- Поточні ремонти в навчальних кабінетах – 60000 грн. 

- Поточний ремонт спортивного залу – 10000 грн. 

- Придбання маркітної лінії – 15000 грн. 

- Придбання пекарської шафи – 9000 грн. 

- Придбання кондиціонеру в їдальню – 35000 грн. 

- Програмне забезпечення Mozabook classroom – 6500 грн. 

Державного бюджету в сумі 1015006 грн. 

- Обладнання для кабінету хімії – 64994 грн. 

- Обладнання для кабінету біології – 76667 грн. 

- Обладнання для кабінету фізики – 92947 грн. 

- Обладнання для кабінету географії – 21495 грн. 

- 3Д принтер – 48500 грн. 

- Меблі в кабінети – 17306 грн. 

- Капітальний ремонт по заміні віконних блоків – 693097 грн. 

Освітньої субвенції для інноваційних закладів в сумі 305981 грн.  

- Інтерактивні комплекси – 267600 грн. 

- Обладнання в кабінеті географії – 38381 грн. 
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Стратегія інноваційної діяльності педагогічного колективу, окремих 

педагогів у кожній конкретній ситуації має свої часові обмеження, що залежить 

від масштабності інновації, від того, скільки часу і яких людських, 

організаційних, матеріально-фінансових ресурсів вона потребує. Тому школа 

ставить наступні завдання: 

1. Створення Школи абітурієнта для підліткової адаптації з метою 

найбільш оптимальної інтеграції випускника в університетський загал. 

2. Поступовий перехід від звичайного застосування ІКТ до кейс-уроків. 

3. Створення постійно діючого бізнес-кафе задля оволодіння учнями 

фінансовою грамотністю в ігровій формі та за допомогою квест-кімнат, яким 

відводиться не останнє місце у формуванні життєвих та предметних 

компетентностей. 

4. Відкриття наукових та дослідницьких лабораторій, розроблення 

наукових онлайн-квестів, створення гейміфікованих наукових платформ за 

кожним предметним напрямом із міжпредметними до інформатики знаннями. 

5. Сприяння розробленню вчителями стаціонарних баз даних до кожного 

уроку; розробка шкільною педагогічною спільнотою навчальних посібників із 

метою удосконалення якості знань та розвитку творчих інтересів учнів. 

6. Створення шкільного телебачення, Клубу молодих політиків, 

започаткування Школи етикету. 
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Сайт освітнього закладу: 

http://zolsit2.at.ua/ 

 
Сторінка освітнього закладу у соцмережах: 

https://www.facebook.com/zolo.shool2/?ref=br_rs 

 
Відео про роботу освітнього закладу: 

https://youtu.be/TEyHk5ghhpI  

  
 

ЯК ПОБАЧИТИ ДОПОВНЕНУ РЕАЛЬНІСТЬ: 

1. Завантажте додаток HP Reveal  на ваш пристрій (смартфон або планшет) 

з  або  . 

2. Відкрийте додаток і ввійдіть у профіль. Для цього в полі «Ім′я»  

введіть «zolo_sobor» , натисніть «Далі» і в полі «Пароль»

 введіть комбінацію «12345678». 

http://zolsit2.at.ua/
https://www.facebook.com/zolo.shool2/?ref=br_rs
https://youtu.be/TEyHk5ghhpI
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3. Відкрийте сканер доповненої реальності, натиснувши на 

квадрат у нижньому полі екрану. 

 

4. Наведіть сканер на фотографію з позначкою : 

   . 

 

5. Насолоджуйтеся доповненою реальністю. 

 

 
 


