
 



1. Цінності закладу освіти 

 Дитиноцентризм; 

 Рівні можливості; 

 Партнерська співпраця учнів, батьків, вчителів; 

 Професійність, здатність до розвитку та самовдосконалення; 

 Готовність почути кожного; 

 Академічна доброчесність; 

 Усвідомлений патріотизм. 

 

2. Місія школи 
Формування простору психологічного комфорту всіх учасників освітнього 

процесу, соціального успіху, позитивних змін у навчанні, які відповідають здібностям 

та індивідуальним особливостям здобувачів освіти. Розвиток інтелектуальної, 

емоційної сфери дитини, формування його ціннісних орієнтирів, набуття навичок 

соціальної компетентності. 

 

3. Візія школи 

Створення сучасного інноваційного закладу освіти «Гімназія з початковою 

школою»,  де буде забезпечено всебічний розвиток та соціалізацію здобувачів освіти, 

випускник якого буде всебічно розвиненою, соціалізованою особистістю. 

 

4. Характеристика закладу 
Повна назва: Черкаська спеціалізована школа № 27 I – III ст. ім. М. К. Путейка 

Черкаської міської ради Черкаської області. 

Поштова адреса: Україна, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 22  

E-mail: ckschool27@ukr.net 

Сайт закладу:  http://school27.ck.ua/pro-shkolu/ 

Мова навчання: українська   

Черкаська спеціалізована школа № 27 I – III ст. ім. М. К. Путейка є закладом 

комунальної власності Черкаської міської ради Черкаської області.  

Загальна площа усіх приміщень закладу – 5546 кв. м.,  38 класних кімнат 

(включаючи навчальні кабінети і лабораторії). 

 У закладі є кабінети фізики, хімії, біології, 2 кабінети інформатики, 3 майстерні, 

актова зала, бібліотека, їдальня, музей, спортивний майданчик, 1 футбольне поле зі 

штучним покриттям. 

Кількість учнів на 1  вересня 2021 року становить 676 учнів, функціонує 25 

класів,  середня  наповнюваність  становить  27  учнів, заклад працює в першу 

зміну.  Учні 1-11 класів працюють у п’ятиденному режимі. 

 Кількість персональних комп’ютерів у закладі становить 68, усі підключено до 

мережі Інтернет. 16 ноутбуків використовуються під час навчання з використанням 

дистанційних технологій. У закладі є 4 класи з інтерактивним проектором, 17 

кабінетів школи обладнано телевізорами. Швидкість Інтернету – 100 Мбіт/с. 

Колектив Черкаської спеціалізованої школи № 27 I – III ст. ім. М. К. Путейка 

працює над упровадженням особистісно-орієнтованої моделі освіти, заснованої на 

ідеології дитиноцентризму. 
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Учні Черкаської спеціалізованої школи № 27 I – III ст. ім. М. К. Путейка 

навчаються за освітніми програмами, розробленими на підставі Типових освітніх 

програм: 

1-4 класи Черкаської спеціалізованої школи № 27 працюють за освітньою 

програмою для 1-2 класів та 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, 

розробленою під керівництвом Шияна Р. Б. (наказ МОН № 1272  від 08.10.2019). 

5-9 класи працюють за освітньою програмою для закладів загальної середньої 

освіти II ступеня, затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 405 для 

спеціалізованих шкіл з навчанням української та російською мовою навчання і 

поглибленим вивченням іноземних мов. 

10-11 класи працюють за освітньою програмою закладів загальної середньої 

освіти III ступеня, затвердженим наказом МОН від 20. 04. 2018  № 408. 

Освітні програми складені із урахуванням принципів дитиноцентризму і 

природовідповідності, узгодження цілей,  очікуваних результатів навчання, 

науковості, доступності і практичної спрямованості змісту, наступності і 

перспективності навчання, взаємозв’язаного формування ключових і предметних 

компетентностей, логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних 

компетентностей. 

Усі класи НУШ обладнані технічними засобами навчання: комп’ютерами, 

принтерами, ламінаторами, телевізорами. Використовуються дидактичні матеріали 

згідно з рекомендованим переліком НУШ,  які постійно доповнюються з урахуванням 

актуальних потреб учнів. 

 У класах з поглибленим вивченням англійської мови до циклу профільних 

предметів включено другу іноземну мову, країнознавство. 

У закладі створено інклюзивний клас (2-Б) для навчання дітей з особливими 

освітніми потребами,  де працює  команда  психолого-педагогічного супроводу учня, 

проводяться корекційно-розвиткові заняття, розроблена індивідуальна програма 

розвитку учня. 

Колектив закладу налічує  55 педагогічних працівників, серед яких 31 особі 

присвоєно вищу кваліфікаційну категорію (56%) та 12 особам - I кваліфікаційну 

категорію (23%). Мають педагогічне звання «учитель-методист» 9 осіб (16%) та 

звання «старший вчитель» 13 осіб (24%). 

 

 5. Цілі діяльності 

1. Створення умов для розкриття творчого потенціалу здобувачів освіти, 

професійного розвитку педагогів. 

2. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми 

потребами (інклюзивне, індивідуальне навчання). 

3. Запровадження STEM-освіти, створення сучасного освітнього середовища. 

4. Розроблення освітньої програми, що враховуватиме поглиблене вивчення 

предметів з урахуванням побажання учнів та їх батьків, впровадження цікавих курсів 

за вибором. 

5. Розроблення системи активної роботи родини та школи для самореалізації 

творчого потенціалу учнів. 

6. Модернізація матеріально-технічної бази закладу. 

 

 



6. Стратегічні цілі 
 

Стратегічна ціль 1. Забезпечити сучасний якісний освітній процес. 

 

№ 

п/п 

Операційна ціль Термін 

виконання 

1.1 Впровадження різних форм здобуття освіти з урахуванням 

індивідуальних потреб учнів. 

2021-2027 

1.2 Вивчення потенціалу закладу для створення оптимальної 

кількості класів початкової школи та гімназії. Проведення 

моніторингу щодо кількості майбутніх здобувачів освіти 

закладу.  

2021-2027 

1.3 Налагодження тісної співпраці з дошкільними навчальними 

закладами Південно – Західного району з метою формування 

педагогіки партнерства. 

2021-2027 

1.4 Організація партнерської співпраці з КУ «Інклюзивно-

ресурсний центр» Черкаської міської ради Черкаської області. 

2021-2027 

1.5 Надання пріоритетного напрямку вивченню іноземних мов у 

закладі. 

2021-2027 

1.6 Впровадження факультативів, курсів за вибором, гуртків, 

спрямованих на формування конкурентноспроможного 

випускника закладу. 

2021-2027 

1.7 Створення для учнів закладу умов для участі в моніторингових 

дослідженнях, проектній діяльності, олімпіадах, конкурсах, 

турнірах. 

2021-2027 

1.8 Стимулювання учнів до участі у предметних олімпіадах, 

конкурсах, турнірах. 

2021-2027 

1.9 Проведення з учнями науково-дослідницької роботи, проектної 

діяльності. 

2021-2027 

1.10 Сприяння участі учнів у дослідженнях якості освіти різних 

рівнів. 

2021-2025 

1.11 Організація  роботи з підтримки та розвитку учнівського 

самоврядування в закладі. 

2021-2027 

1.12 Активізація участі педагогів у міжнародних проектах, 

програмах з метою вивчення кращих практик підвищення 

якості освіти. 

2021-2027 

1.13 Розроблення та впровадження системи необхідних 

адаптаційних заходів для батьків і учнів закладу в умовах 

НУШ. 

2021-2027 

1.14 Забезпечення роботи базової школи за новим освітнім 

Державним стандартом базової середньої освіти з 1 вересня 

2022 року. 

2022-2027 

 

 

 

 



Стратегічна ціль 2. Забезпечити підготовку педагогічних кадрів для роботи в 

умовах НУШ. 

 

№ 

п/п 

Операційна ціль Термін 

виконання 

2.1 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи в 

умовах НУШ та з особами з особливими освітніми потребами. 

2021-2027 

2.2 Удосконалення володіння технологіями дистанційного та 

змішаного навчання. 

2021-2027 

2.3 Підтримка творчої діяльності педагогічних працівників закладу 

освіти, розвиток їхньої професійної компетентності. 

2021- 2027 

2.4 Удосконалення майстерності педагогічних працівників 

працювати з електронними журналами, щоденниками, на 

електронних платформах. 

2021-2025 

2.5 Підтримка роботи щодо впровадження інноваційних технологій 

в освітню діяльність закладу. 

2021-2027 

2.6 Формування в педагогів мотивації до проходження сертифікації 

та впровадження сучасних інноваційних технологій, створення 

умов для продуктивної творчої діяльності  педагогів. 

2021-2027 

2.7 Організація проведення тренінгів, конференцій, семінарів з 

використанням новітніх методик. 

2021-2027 

2.8 Розширення освітньо-культурної  співпраці педагогів закладу з 

педагогами закладів освіти різних регіонів України. 

2021-2027 

2.9 Залучення педагогів закладу до міжнародних програм 

стажування, навчання та обміну досвідом. 

2021-2027 

 

Стратегічна ціль 3. Створити конкурентоспроможну, сучасну матеріально – 

технічну базу закладу освіти. 

 

№ 

п/п 

Операційна ціль Термін 

виконання 

3.1 Реорганізація шкільної бібліотеки закладу у сучасний 

інформаційно – ресурсний центр. 

2021-2025 

3.2 Створення сучасного лінгафонного кабінету для надання 

більших можливостей у вивченні іноземних мов. 

2021-2025 

3.3 Придбання ліцензійного програмного забезпечення. 2021-2027 

3.4 Забезпечення безбар’єрного доступу для отримання освітніх 

послуг особами з особливими потребами, створення ресурсної 

кімнати. 

2021-2027 

3.5 Придбання сучасного інтерактивного обладнання для кабінетів 

хімії, фізики, біології. 

2021-2027 

 

 

 

 



7. Вимірювання результатів впровадження стратегії 
 

1. 100% педагогічних працівників проходять  навчання, підвищують свій 

професійний і загальнокультурний рівні на основі вільного вибору форм підвищення 

кваліфікації. 

2. 80% педагогів використовують у своїй роботі інноваційні технології. 

3. За результатами моніторингу на 5% збільшилася кількість здобувачів 

освіти, що мають високий та достатній рівень навчальних досягнень. 

4. Навчальні кабінети забезпечені технічними засобами навчання. 

5. У закладі використовується електронний щоденник та електронний 

журнал. 

6. 100% учнів 8-9 класів здобувають допрофільну освіту. 

7. Забезпечується прозорість та відкритість діяльності закладу через 

шкільний сайт, соціальну мережу Facebook. 

8. Випускники закладу конкурентноспроможні, готові до навчання впродовж 

життя. 

 

  



 

 


