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«Ефективні технології в системі 

управління опорним закладом загальної 

середньої освіти з розвитку лідерства 

учасників освітнього процесу»  

Обласний вебінар 2021 



Опорний заклад « Количівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

Іванівської  сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області » 



« Змінюйтесь -  або перестанете існувати!»   

                                                                             В. Буняк 



Стратегічне управління школою передбачає розв’язання 

таких питань: 

 

-   Що чекає школу в майбутньому і як це передбачити? 

- Як визначити шляхи розвитку школи і розв’язувати  

     проблеми, що виникають? 

- Які  результати школа  вважає справді соціально  

     значущими та важливими? 

-   Яку школу хочуть створити люди, які в ній працюють ? 



• Які наші цінності? 

• Які ми зараз? 

• Якими ми хочемо бути за 

кілька років? 

• Як ми досягнемо 

поставлених цілей? 



Проблема закладу: 

  «Створення  інноваційного освітнього 

простору закладу освіти в умовах 

реалізації моделі Нової української школи» 



Внутрішня система забезпечення якості 

освіти: 
 

1.   Освітнє середовище 

2.   Система оцінювання внутрішньої діяльності учнів 

3.   Система педагогічної діяльності 

4. Система управлінської діяльності 

                                    

                                     Закон України „Про освіту” (частина 3, ст. 41) 



 

Освітнє 

середовище 







Система оцінювання 

внутрішньої діяльності 

здобувачів освіти  

 



Серед здобувачів освіти є переможці та призери олімпіад та інтелектуальних конкурсів в  

ІІ етапі: 

• Українська мова та література – диплом ІІ ступеня та  диплом ІІІ ступеня  

• Російська мова та зарубіжна література – диплом І ступеня. 

• Правознавство – диплом ІІ ступеня. 

• Біологія – диплом ІІ ступеня   

• 19 міжнародний конкурс з української мови ім. П.Яцика-  І місце  ІІ етап  

 

 ІІІ обласний етап олімпіад та конкурсів: 

• російська мова та література, диплом ІІ ступеня та ІІІ ступеня 

• конкурс знавців української мови ім. П. Яцика, диплом ІІІ ступеня,  

• українська мова та література, диплом ІІІ ступеня,  

• правознавство диплом, ІІІ ступеня.  

 

Всеукраїнські  та міжнародні інтернет  конкурси та олімпіади: 

• міжнародний конкурс з інформатики БЕБРАС – 2019, 4 дипломи -«Відмінний 

результат», 2 – «Добрий  результат», 1- «Успішний результат»; 

•  Всеукраїнська інтернет –олімпіада «На урок» (біологія хімія), 7 учасників; 

• «Я досліджую світ», «Українська мова та література», «Математика»,  

                  «Інформатика» (2 клас), 20 учасників,  

• Конкурс з англійської мови «Гринвіч», 8 учасників  

• 5 дітей 5 -6 класів навчалися в обласній очно-заочній школі для обдарованих здобувачів 

                  освіти «Юний математик». 



У 2020/2021 н. р. учні брали участь у таких конкурсах: 

Обласний конкурс-огляд внутрішнього озеленення навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин». 

Троє учнів 9 класу стали переможцями і нагороджені дипломами. 

обласна новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція», яка  проходила  на базі комунального 

закладу «Чернігівська станція юних натуралістів». Перемога у номінації  «Стилізована ялинка», 

«Новорічний вінок», «Новорічна картина» 



Гордість школи 



Система педагогічної 

діяльності 



Для забезпечення  освітньої  діяльності у школі працює 25 

педагогічних працівників.  

З них: 

Вища категорія – 10; 

І категорія 9; 

ІІ категорія 5; 

Спеціаліст – 1 

Із них 6 мають педагогічне звання „старший учитель” 

1 має звання „учитель-методист” 



 

Навчання впродовж життя 

Литовська Республіка. Місто Вільнюс 



Італія. Мілан 



Культурно-освітня 

поїздка до країн 

Балканського півострова 



Інноваційні освітні 

форуми, м. Чернігів 



Семінар «Мости Східного 

партнерства» 



Сьома міжнародна виставка 

“Сучасні заклади освіти – 2016” 



Дякую за увагу

Количівська ЗОШ І ІІІ ст

вул Шкільна а с Количівка

Чернігівського району

Чернігівської області




