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І. ВСТУП 

 

ЩОБ ЗМІНИЛАСЬ УКРАЇНСЬКА ШКОЛА, МАЄ ЗМІНИТИСЬ  

СВІДОМІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ – МАЄМО  

ПЕРЕЙТИ ВІД ПРИНЦИПУ ТРАНСЛЯЦІЇ ЗНАНЬ ДО  

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

 

Стратегія розвитку Комунального закладу «Харківська спеціальна школа 

№ 7» Харківської обласної ради (далі – спеціальна школа) спрямована на 

реалізацію Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, 

Концепції національного виховання, освітнього напрямку Державної програми 

«Освіта України ХХІ століття», Концепції «Нова українська школа», розроблена 

на основі Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

Державних стандартів освіти.  

Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування сучасних 

освітніх компетенцій та формування високого рівня інформаційної культури 

кожного члена суспільства, якісної підготовки підростаючого покоління до 

життя, в основі якого закладена повна академічна свобода. 

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,  на вдосконалення розвитку спеціальної школи в 

сучасному суспільстві, тенденцій у корекційно-розвитковій роботі для осіб з 

тяжкими порушеннями мовлення.  

Цей документ визначає основні шляхи, скеровує педагогів до реалізації 

ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб здобувачів 

освіти, створення освітнього середовища, у якому б реалізувалася сучасна 

модель випускника, особистості, готової до життя з самореалізацією 

компетенцій, наданих під час здобуття освіти. 

Основні шляхи розвитку направлені на: 

 новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних 

для успішної самореалізації в суспільстві; 

 педагогіку, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем та батьками; 

 здійснення комплексної педагогічної, психологічної, корекційної реабілітації 

дітей з тяжкими порушеннями мовлення; 

 орієнтацію на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм; 

 наскрізний процес виховання, який формує цінності; 



3 

 

 нову структуру школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути 

компетентності для життя; забезпечення здобуття дітьми з тяжкими 

порушеннями мовлення базової середньої освіти, орієнтації в життєвому 

просторі;  

 децентралізацію та ефективне управління, що надасть школі реальну 

автономію; 

 створення необхідних умов для навчання, проживання та утримання; 

 сучасне освітнє середовище. 

Місія закладу освіти – стати для дитини школою здоров’я, успіху, 

соціалізації особистості, школою комфорту, школою впевненості у 

завтрашньому дні, школою гідного українця і освіченого європейця, громадсько-

активною школою, що допоможе вихованцям різнобічно виявити, оптимально 

розвинути і максимально реалізувати свій особистісний потенціал в 

конкурентному середовищі. Спеціальна школа повинна стати школою 

майбутнього дорослого життя, в якому людина, готова до самореалізації в 

професійному та особистісному плані, спроможна здійснювати свої надії та мрії. 

Вона є не просто отримувачем соціальних пільг, а служить на благо своєї родини 

та держави. 

Візія - сучасний заклад освіти, який надає якісні освітні послуги, 

задовольняє потреби сучасного життя запитами суспільства щодо якісної та 

доступної освіти; школа щасливих дітей, які самореалізуються в житті.  

Цінності - гідність, рівність, справедливість, толерантність, культурне 

різномаїття, турбота, чесність, довіра, здоров’я та безпека, повага до особистості, 

нетерпимість до корупції, патріотизм, соціальна відповідальність, лідерство та 

самореалізація, свобода, повага до рідної мови, демократія, партнерство, дружба. 

Принципи - людиноцентризм; забезпечення якості освіти та якості 

освітньої діяльності; забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації 

за будь-якими ознаками; різноманітність освіти; прозорість і публічність 

прийняття та виконання управлінських рішень; відповідальність і підзвітність 

закладу освіти перед суспільством; нерозривний зв’язок із світовою та 

національною історією, культурою, національними традиціями; академічна 

доброчесність; академічна свобода; фінансова, академічна, кадрова та 

організаційна автономія закладу освіти в межах, визначених законом; гуманізм; 

демократизм; єдність навчання, виховання та розвитку; виховання патріотизму, 

поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-

культурного надбання і традицій; формування усвідомленої потреби в 

дотриманні Конституції та законів України. 

Мета школи - створення умов для забезпечення в закладі освіти якісної 

сучасної індивідуально-орієнтованої системи освіти відповідно до можливостей 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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учасників освітнього процесу, вимог суспільства, потреб держави, забезпечення 

ефективного управління розвитком закладу освіти. 

 

Відповідно до загальної мети, завданнями спеціальної школи є: 

 задоволення освітніх потреб, різнобічний розвиток особистості дитини 

відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей; 

 формування загальнокультурних і морально-етичних цінностей, ключових і 

предметних компетентностей, необхідних життєвих і соціальних навичок, що 

забезпечують готовність дитини до продовження навчання, до життя у 

демократичному суспільстві; 

 формування навичок здорового способу життя. 

 

Діяльність школи базується на принципах: 

 гуманізму; 

 демократизму; 

 аартнерства; 

 системності, послідовності, наступності, безперервності; 

 зв'язку з життям, актуальності; 

 органічного поєднання навчання та виховання; 

 незалежності від політичних і релігійних організацій. 

 

Пріоритетними напрямами розвитку є: 

 формування високого рівня інформаційної культури кожного  учасника 

освітнього процесу; 

 забезпечення соціалізації учнівської молоді; 

 надання кваліфікованої педагогічної, корекційно-розвиткової, методичної і 

консультативної допомоги дітям, сім’ям, батькам або особам, які їх замінюють, 

у нагляді, вихованні   та навчанні дітей; 

 формування громадянської позиції, почуття власної гідності, готовності до 

трудової діяльності, відповідальності; забезпечення права дітей з особливостями 

розвитку на здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти згідно з їх 

можливостями, здібностями, з урахуванням індивідуальних фізіологічних та 

психічних особливостей. 

 

Стратегічні напрямки розвитку школи: 

 створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти,    який відповідає 

його здібностям та індивідуальним особливостям; 

 розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування її ціннісних 

орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через залучення 
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кожного школяра в систему ранньої предметної орієнтації, професійного 

самовизначення; 

 створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля,    комфортного та 

доступного освітнього середовища; 

 розвиток інноваційної діяльності школи, підвищення якості освіти; 

 побудова ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації учнів;  

 розвиток творчої ініціативи педагогів у пошуках нових форм і методів 

педагогічної діяльності; 

 прищеплення учням шанобливого ставлення до культури, звичаїв,   традицій усіх 

народів, що населяють Україну; 

 виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної 

самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, готовності до праці   в 

ім’я України; 

 створення сучасної матеріально-технічної бази. 

 

План стратегічного розвитку спрямований: 

на реалізацію: 

 сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно- 

громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та 

потреб учасників освітнього процесу; 

 нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі.  

на створення: 

 належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти спеціальної 

школи; 

 умов рівного доступу до освіти; 

 гуманних відносин в освітньому закладі; 

 сприятливих умов для підтримки та розвитку учнів; 

 належних умов для соціально-психологічного захисту учасників  освітнього 

процесу; 

 необхідної матеріально-технічної бази.  

на забезпечення: 

 стабільного функціонування освітнього закладу; 

 розвитку мережі спеціальної школи з урахуванням потреб споживачів, 

суспільних запитів і державних вимог; 

 суттєвого зростання якості освіти;  

 наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків. 

Основними очікуваними результатами виконання Стратегії розвитку 

закладу освіти будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього 
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середовища школи, системні позитивні зміни, підвищення рівня та  якості освіти. 

Стратегія дає можливість виробити пріоритетні напрями діяльності закладу 

освіти на найближчі роки. 

Умови реалізації: 

 упровадження адміністрацією спеціальної школи принципів демократизації 

та гуманізації в управлінській діяльності; 

 формування ключових компетентностей, ухвалених Європейським 

Парламентом та Радою ЄС «Про основні компетенції для навчання 

протягом усього життя» від 18 грудня 2006 року; 

 усвідомлення учасниками освітнього процесу пріоритетних принципів 

педагогіки успіху: гуманізації, індивідуалізації, демократизації, відрод-

ження національних традицій; 

 підтримка інноваційних процесів, громадськості, органів місцевого 

самоврядування та органів управління освітою; 

 створення умов для здобуття учнями (вихованцями) якісної освіти, що 

дозволяє успішно жити у швидко мінливому світі; 

 упровадження нових освітніх технологій; 

 упровадження філософії ефективного партнерства та комунікації. 

 

ІІ. СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

 

Освітня складова Стратегії розвитку 

Забезпечення роботи спеціальної школи відповідно до вимог суспільного 

замовлення з поєднанням інтелектуальних, творчих, функціональних 

можливостей кожної дитини, школи в цілому з виховно-розвиваючими 

можливостями і потребами сім’ї, громади, недержавних організацій. 

Продовження виконання школою державного замовлення на освіту в 

рамках Держстандарту в повному обсязі і високоякісно, забезпечення її випускникам 

свободи вибору та широких перспектив у майбутньому. 

Створення якісної системи психолого-педагогічного супроводу освітнього 

процесу для покращення ефективності на засадах гуманітаризації освіти. 

Забезпечення комплексної інформатизації освітнього процесу та 

використання новітніх інформаційних технологій освітньої практики; 

Здійснення загальнообов’язкової освіти в атмосфері вільного творчого 

навчання у поєднанні з набуттям практичних навичок. 

Продовження впровадження системи інтегрованого навчання через 

проведення інтегрованих уроків, інтегрованих заходів, тижнів інтеграції.  

Створення в школі єдиного освітнього інформаційного центру 
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Створення належних умов для організації корекційно-розвиткових занять 

учителів та учнів. 

Стратегічним напрямком розвитку освіти є створення таких психолого-

педагогічних умов, за яких у кожного учня створюється певна установка, яку 

можна сформулювати словами "Я вмію та люблю вчитися",  розвивається 

відповідний комплекс навчальних умінь та навичок і система цінностей та 

мотивів участі в щоденному шкільному житті. 

Продовжуючи цілі початкової школи, основним завданням середньої 

школи є створення таких умов, які дозволять допомогти учню засвоїти 

"технології успіху та досягнень", при цьому зберегти загальну емоційно-

позитивну орієнтацію на школу. Крім того, реалізація даного стратегічного 

напрямку буде сприяти створенню в учнів комплексної освітньої мотивації, 

тобто мотивації з основою не тільки на традиційних мотивах обов'язку, а й 

мотивів корисності (прагматичні) та мотивів задоволення (отримання радісних 

відчуттів та можливості самореалізації в процесі освітньої діяльності).  

Таким чином, основним напрямком розвитку школи стане реалізація 

компетентнісного підходу в освітній взаємодії. Тобто це така практика, при  якій 

відбувається засвоєння кожним учнем комплексу знань, умінь та навичок, який 

дозволяє учневі розв'язувати життєво важливі завдання як в процесі навчання в 

школі, так і в подальшому житті. 

Створення сенсорної кімнати зі світловим і звуковим обладнанням з метою 

розвитку сенсорно-стимуляційного напрямку роботи з дітьми, встановлення   

майданчику вуличних тренажерів – з метою розвитку фізкультурного напрямку. 

 

Виховна складова Стратегії розвитку 

Формування учня як активного, свідомого, творчого суб’єкта освітнього 

процесу. 

Реалізація проекту «Сумлінний громадянин – міцна держава» з 

урізноманітненням форм та методів роботи (інтерактивні). 

З метою виховання патріотизму - забезпечення подальшого функціону-

вання шкільного музею, розширивши  спектр експозицій. 

Виховання національної свідомості та української самобутності через 

дослідження та вивчення традицій. 

Придбання та створення костюмів та декорацій для організації виступів 

учнів. 

З метою формування активної життєвої позиції, соціалізації в суспільстві, 

реалізації своїх здібностей та можливостей активізувати роботу класів за курсом 

«Вчимося жити разом». 

Виховання правової культури в умовах демократичного суспільства. 
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Продовжувати впровадження екологічної програми «Моя школа – 

квітучий сад» з метою створення безпечного простору навколишнього середовища. 

З метою організації активного та змістовного дозвілля вихованців 

створення дитячого ігрового майданчику. 

Створення науково-інформаційного простору з питань збереження та 

зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу. 

Стратегія розвитку закладу освіти визначає основні шляхи роботи школи, 

скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, до 

задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, до створення освітнього 

середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, 

готової до життя з самореалізацією компетенцій, наданих під час здобуття освіти. 

Стратегія розвитку закладу спрямована в площину цінностей особистісного 

розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу. Вона зумовлює 

модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, змісту 

освіти, форм і методів навчання й виховання. 

 

ІІІ. МОНІТОРИНГ І ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ 

Моніторинг процесу впровадження Стратегії полягатиме в збиранні, фіксації та 

аналізі даних про такі індикатори розвитку школи:  

 відсоток учнів та кількість класів, які навчаються на достатньому та високому 

рівнях навчальних досягнень;  

 кількість учнів (по класах), рівень навчальних досягнень яких змінився (на 

вищий або на нижчий) за результатами підсумкового (семестрового) 

оцінювання, середньостатистичний показник кількості учнів у класі;  

 відсоток педагогічних працівників – авторів робіт у журналах, посібниках 

тощо;  

 відсоток учнів, у яких відбулися зміни мовного розвитку.  

Систематичний аналіз отриманих даних дозволить установити проміжні та 

кінцеві результати реалізації цієї Стратегії, своєчасно виявити відхилення від 

очікуваних результатів і провести необхідну корекцію, забезпечити ефективне 

використання ресурсів школи, мінімізувати ризики та негативні наслідки 

впровадження передбачених у Стратегії заходів. 
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ІV. СТРУКТУРА РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ 

 

 

 

ХАБ Вектор Проєкт

Інноваційний 
менеджмент

Освіта для мене -
школа для всіх

Освіта. 
Партнерство. 
Особистість. 

Вектори

Вектори

Вектор

• Нова парадигма освіти

• Сучасний учитель

• Особистість, патріот, громадянин

• Сучасне освітнє середовище

• Формування іміджу
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V. ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ.  

ЦІЛЬОВІ ПРОЄКТИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ. 

 

1. ВЕКТОР РОЗВИТКУ  

«НОВА ПАРАДИГМА ОСВІТИ» 

 

2. ВЕКТОР РОЗВИТКУ  

«СУЧАСНИЙ УЧИТЕЛЬ» 

 

ПРОЄКТ 
"ОСВІТА ДЛЯ 

"ОСОБЛИВИХ" 
ДІТЕЙ"

• Мета: створенння умов, щоб кожна дитина мала право на
спілкування і на те, щоб її почули; задоволення індивідуальних
освітніх потреб кожної дитини; подолання потеціальних бар'єрів у
навчанні

ПРОЄКТ 
"НОВА 

УКРАЇНСЬКА 
ШКОЛА"

• Мета: створення належних умов для впровадження Концепції НУШ;
забезпечення впровадження Державного стандарту початкової
освіти, загальної середньої освіти

ПРОЄКТ 
«ЄДИНИЙ 

ІНФОРМАЦІЙ
НИЙ 

ПРОСТІР»

• Мета: створення єдиного інформаційно-навчального середовища та
забезпечення ефективності управління освітньою системою
спеціальної школи

ПРОЄКТ «ПРОФЕСІЙНА 
МАЙСТЕРНІСТЬ 

ПЕДАГОГІВ»

• Мета: створення умов для розвитку та підвищення
кваліфікації педагогічних працівників; розвиток та
впровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів;
забезпечення нової якості педагогічних кадрів; стимулювання
вчителів до самоосвіти, активізація їх творчого потенціалу;
сприяння оптимізації кадрового забезпечення школи

ПРОЄКТ 
«ПАРТНЕРСТВО 
ЗАРАДИ УСПІХУ 

ДІТЕЙ»

• Мета: створення освітнього корекційного середовища, яке
засноване на принципах педагогіки партнерства (студенти,
вчителі ЗОШ, педагоги спеціальної школи); розширення
мережі співпраці з установами, громадськими організаціями,
службами
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3. ВЕКТОР РОЗВИТКУ  

«ОСОБИСТІСТЬ, ПАТРІОТ, ГРОМАДЯНИН» 

 

ПРОЄКТ "СУМЛІННИЙ 
ГРОМАДЯНИН – МІЦНА 

ДЕРЖАВА"

• Мета: виховання правової культури, поваги до
Конституції України, Законів України, державної
символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних
святинь; сприяння формуванню особистості, патріота
України, гідного громадянина, який усвідомлює свою
приналежність до сучасної європейської цивілізації

ПРОЄКТ «МИ 
ОБИРАЄМО ЖИТТЯ»

• Мета: сприяння усвідомленню учнями значення
здорового способу життя без шкідливих звичок;
формування активної громадянської та життєвої
позиції щодо здорового способу життя; впровадження
здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі

ПРОЄКТ «ЗАКЛАД 
ОСВІТИ – ТОЛЕРАНТНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ»

•Мета: розпізнавати ситуації булінгу (цькування) та вчасно і правильно
реагувати на його прояви в освітньому середовищі, попередження проявів
насильства та агресії серед дітей шкільного віку, протиправних дій та
вчинків серед учнів; покращити соціальні навички школярів (у тому числі
навички емпатії), які слугують основою їх міжособистісних взаємин;
розвивати навички самоконтролю, значення емоцій під час спілкування,
формування комунікативних відносин

ПРОЄКТ "МИ-
ХАРКІВ'ЯНИ"

• Мета: формування духовних цінностей у мешканців
рідного міста, гордості за минуле і сучасне; шанобливе
ставлення до історичних пам’яток
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4. ВЕКТОР РОЗВИТКУ  

«СУЧАСНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ» 

 

 

 

 

ПРОЄКТ "LEGO"

•Мета: підвищення зацікавленості учнів до освіти в науково-технічній сфері,
стимулювання зацікавленості в дослідницькій діяльності та активному
залученню учнів до участі в проєктах

ПРОЄКТ "МОЯ 
ШКОЛА-КВІТУЧИЙ 

САД"

• Мета: виховання і розвиток творчої активності, екологічної
культури, яка зберігає оточуючу природу; виховування любові
до малої батьківщини через взаємодію учасників проєкту з
природою; розвиток комунікативної компетенції;
покращення екологічного стану довкілля та підвищення
рівню екологічної свідомості громадян

ПРОЄКТ «ВЧИМОСЯ 
ЖИТИ РАЗОМ»

• Мета: навчання життєвим навичкам, які полегшують адаптацію і
сприяють відновленню психологічної рівноваги; формування у
школярів життєвих навичок, що сприятимуть позитивній
адаптації

ПРОЄКТ "ТВІЙ 
ВИБІР – ЗАПОРУКА 

УСПІХУ"

• Мета: розширення знань дітей щодо вибору майбутньої
професії; дослідити існуючі джерела вибору професії та
пошуку роботи
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5. ВЕКТОР РОЗВИТКУ  

«ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ» 

  
 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

Створення умов для здійснення освітнього процесу, які забезпечують 

збереження фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти. Реалізація 

сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в 

контексті положень «Нової української школи». Розкриття та розвиток 

здібностей, талантів і можливостей кожної дитини на основі партнерства між 

учителем, учнем і батьками. Створення простору інформаційної комунікації, 

широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Забезпечення, 

оптимізація та покращення матеріально-технічної бази. Забезпечення прозорості 

та інформаційної відкритості роботи закладу. Удосконалення мотиваційного 

середовища дитини. Підвищення професійної майстерності педагогів, 

упровадження інновацій, реалізація освітніх проєктів, участь у професійних 

конкурсах та сертифікації; накопичення особистого педагогічного досвіду. 

Формування функціонуючої моделі моніторингу та самооцінювання якості 

освіти та освітньої діяльності з метою аналізу стану та динаміки розвитку 

закладу освіти. Залучення громадськості, батьків, учнів до плідної співпраці з 

ПРОЄКТ 
«УПРАВЛІНСЬКИЙ 

АСПЕКТ»

• Мета: створення умов для розвитку та підвищення кваліфікації
педагогічних працівників; розвиток та впровадження інноваційної
діяльності в роботі педагогів; забезпечення нової якості педагогічних
кадрів; стимулювання вчителів до самоосвіти, активізація їх творчого
потенціалу; сприяння оптимізації кадрового забезпечення школи

ПРОЄКТ 
«БЕЗПЕЧНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ»

• Мета: створення умов безпечного і комфортного середовища для
навчання та праці; забезпечення організації змістовного дозвілля та
відпочинку; навчання здобувачів освіти правилам, нормам і навичкам
безпечної поведінки; спрямування на пропедевтику захворювань,
збереження життя та здоров’я

ПРОЄКТ 
"РОЗВИТОК 

МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ"

• Мета: забезпечення належного утримання та розвитку матеріально-
технічної бази спеціальної школи, медичного та спортивного
обладнання, їдальні; раціональне використання електроенергії, водо
та теплопостачання
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метою розвитку закладу освіти. Зростання позитивного іміджу та 

конкурентноздатності школи на ринку освітніх послуг.  


