
 



МІСІЯ

реалізація права учнів
на здобуття повної загальної 
середньої освіти та 
спеціалізованої освіти

ВІЗІЯ

Створення сучасного
освітнього середовища в
якому кожна дитина має
право на здобуття повної
загальної середньої освіти та
спеціалізованої освіти
відповідно до концепції та
завдань Нової української
школи



СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
Виховання громадянина-патріота України, готового

брати на себе відповідальність.
Розвиток успішної самореалізації учня як особистості,

фахівця і громадянина.
Формування позитивного іміджу школи через

інноваційну управлінську діяльність.
Створення внутрішньої системи забезпечення якості

освіти.
Володіння ключовими компетентностями для

особистої реалізації, розвитку, активної громадянської
позиції, соціалізації та працевлаштування.
 Підвищення якості освітніх послуг у відповідності з

державним стандартом здобуття повної загальної
середньої освіти.
Забезпечення поглибленого вивчення окремих

предметів та набуття компетентностей, необхідних для
подальшої мистецької та науково-технічної діяльності.
Розробка та створення якісно нових навчальних

програм для забезпечення реалізації візії навчального
закладу.
Удосконалення професійної майстерності педагогічних

працівників у відповідності з професійним стандартом
вчителя.
Формування здорового способу життя.
Розкриття здібностей, талантів і можливостей кожної

дитини на основі партнерства між учителем, учнем і
батьками
Забезпечення права дітей на вибір видів і форм

діяльності, створення оптимальних умов для
виявлення та розвитку творчої обдарованості кожного
учня.
Розробка та впровадження нових освітніх технологій і

форм організації освітнього процесу.
Надання якісної освіти та заохочення до навчання

впродовж усього життя.



ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
Побудова освітнього процесу на основі проєктного

менеджменту.
Використання цифрових технологій для формування

ключових компетентностей.
Впровадження STEM-освіти.
Організація співпраці з закладами вищої освіти,

науковими установами та іншими організаціями.
Впровадження в освітній процес педагогіки

партнерства як одного із основних факторів
ефективної синергії його учасників.
Організація наукової, науково-технічної та інноваційної

діяльності.
Забезпечення участі учнів у проєктах, конкурсах,

виставках, фестивалях, олімпіадах, турнірах тощо.
Реалізація інтелектуального потенціалу та емоційного

інтелекту шляхом активного залучення до освітньої та
суспільно-громадської діяльності.
Формування дослідницької діяльності учнів через

активне залучення їх до участі в МАН та науково-
практичних конференціях.
Формування підприємливості та фінансової

грамотності.
Формування мотивації на навчання, виховання,

розвиток та успіх.
Популяризація української культури та традицій через

участь у міжнародних програмах, проєктах, конкурсах,
фестивалях, виставках.
Реалізація гендерного підходу в усіх ланках освітнього

процесу.
Розвиток співпраці з європейськими школами.



 

 

 

 

 

  

вільне володіння державною мовою

здатність спілкуватись рідною та 
іноземною мовами

математична компетентність

компетентність у галузі природничих 
наук, техніки і технологій

інноваційність

екологічна компетентність

ФОРМУВАННЯ  

інформаційно-комунікаційна 
компетентність

навчання впродовж 
життягромадянські та соціальні 
компетентності

культурна компетентність

підприємливість та фінансова 
грамотність

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 



 

 

 

Цифрова компетентність учасників освітнього процесу  
Формування цифрового освітнього простору 
 Дистанційне забезпечення освітнього процесу 
 Хмарні сервіси в освітньому процесі 
 Автоматизований комплекс освітнього 

менеджменту 
             Електронні 

  Журнал 
 Щоденник 
 Електронний документообіг  

 Мережеві сервіси  
 Мультимедійний супровід освітнього процесу 

Створення цифрового медіапростору 
 Наповнення контенту ютуб-каналу «Цифросвіт-ДИВОСВІТ» 
 Супровід шкільного стрім каналу «DyvOnline» 
 Цифровізація мистецтва 

 

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТИ 
технології

компетентністьпедагогіка



  

  ПАРТНЕРСТВО 
 УЧЕНЬ

БАТЬКИУЧИТЕЛЬ



ЦІННОСТІ 

  
 

МОРАЛЬНО-
ЕТИЧНІ

Гідність

Рівність

Справедливість

Толерантність

Культурне
різноманіття
Турбота
Чесність
Довіра

СОЦІАЛЬНО-
ПРАВОВІ

Верховенство 
права
Нетерпимість до 
корупції
Нетерпимість до 
фаворитизму

Патріотизм

Екологічно-
етична цінність

Соціальна 
відповідальність

ОСОБИСТІСНО 
ЗОРІЄНТОВАНІ
Самореалізація

Лідерство 

Свобода
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