
2017 

Концепція розвитку Комунального закладу 
«Люботинська спеціалізована школа – 
інтернатІ-ІІІ ступенів «ДИВОСВІТ»» 

Харківської обласної ради 

      

 



 

 

 

Концепція розвитку 

Комунального закладу «Люботинська спеціалізована школа – інтернат 

І-ІІІ ступенів «ДИВОСВІТ»» Харківської обласної ради 
 

Мета -   формування  творчої особистості, готової до самореалізації в соціумі, створення умов для розвитку здібностей  

творчо обдарованих дітей за художньо-естетичним та ІТ профілем.   
 



 

Генеральна мета - є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка 

усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві, має прагнення 

до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого 

вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. 

Завдання: 

 Виховання громадянина-патріота України, готового брати на себе 

відповідальність. 

 Підвищення  якості освітніх послуг у відповідності з освітніми  стандартами. 

 Забезпечення збереження та зміцнення здоров’я дітей. 

 Побудова навчально виховного процесу на основі проектного менеджменту.  

 Діалог і багатостороння комунікація між учнями, учителями та батьками. 

 Забезпечення права дітей на вибір видів і форм діяльності, 

створення  оптимальних  умов для виявлення та розвитку творчої обдарованості 

кожного учня. 

 Формування мотивації на навчання, виховання, розвиток та успіх. 

 Реалізація інтелектуального потенціалу та емоційного інтелекту дітей та  дорослих 

шляхом активного залучення до навчально-виховної та суспільно-громадської 

діяльності. 

 Удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників. 

 Впровадження дистанційного навчання  (он-лайн курси, уроки, факультативи за 

участю викладачів  ВУЗів та провідних спеціалістів, удосконалення сайтів та 

блогів учасників НВП, проведення вебінарів). 

 Організація методичної роботи закладу через створення наукових кафедр в рамках 

співпраці з ВНЗ, закладами культури та освіти. 

 Поглиблення співпраці з вищими навчальними закладами, науковими установами, 

з питань навчання, виховання та інтеграції освіти. 

 Формування навичок дослідницької діяльності учнів через активне залучення їх до 

участі в МАН та науково-практичних конференціях. 

 Забезпечення участі   учасників НВП у профільних міжнародних, всеукраїнських, 

обласних конкурсах та виставках. 

 Інтеграція комп’ютерних технологій в НВП. 

 Організація роботи щодо міжнародної співпраці (участь у міжнародних програмах 

обміну обдарованих дітей). 

 Розвиток педагогіки партнерства, волонтерства, самоврядування. 

 Здійснення навчально-виховного процесу відповідно до індивідуальних 

можливостей,  інтересів, нахилів, здібностей учнів. 

 Організація навчально-виробничої практики для художньо-естетичного та ІТ 

профілів.  

 Організація та проведення конкурсів, виставок, олімпіад на базі Комунального 

закладу «Люботинська спеціалізована школа – інтернат І-ІІІ ступенів 

«ДИВОСВІТ»» Харківської обласної ради. 

 



 

 

Очікувані результати: 

 

 Успішна самореалізація учня – як особистості, громадянина і фахівця. 

 Володіння ключовими компетентностями для особистої реалізації, розвитку, 

активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування. 

 Якісна підготовка до вступу до ВНЗ. 

 Популяризація української культури та традицій через участь у міжнародних 

програмах обміну обдарованих дітей. 

 Розвиток співпраці  з європейськими школами.  

 Позитивний імідж навчального закладу. 

 Випускник Комунального закладу «Люботинська спеціалізована школа – інтернат 

І-ІІІ ступенів «ДИВОСВІТ»» Харківської обласної ради – студент ВНЗ згідно 

профілю навчання. 

 


