
ДОДАТОК D. КАРТКИ КОРОТКОТЕРМІНОВИХ ПРОЕКТІВ 

Створення нового інформаційного простору  у закладах освіти громади 
Оцінка за пріоритетом 1 

Опис проблеми                                                                          
Проблемою у закладах освіти Мостівської сільської ради є відсутність у школах  інтерактивного (мультимедійного) обладнання для використання в 
навчальному процесі для учнів. Наявність наочності завдяки електронним засобам створює своєрідну опору для запам'ятовування, яка сприймається 
школярами емоційно, що сприяє зосередженню їх уваги на об'єктах вивчення, а це важливо для інтенсифікації і підвищення ефективності навчального процесу. 
Тому в наслідок  створення нового інформаційного простору уроки для учнів стануть сучасними  й привабливими; збільшиться зацікавленість до  сприйняття  
навчального матеріалу, покращиться рівень знань. Дозволить розвивати систему накопичення і поширення наукових знань педагогічної спільноти, а також 
надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів; подавати досліджуваний матеріал захоплюючими й динамічними способами; працювати в режимі 
реального часу. Підвищиться  якість навчально-виховного процесу,  здійсниться перехід  до якісно нових інформаційно комунікаційних технологій. 

№ 
п/п 

Діяльність / Завдання Координатор/ 

Виконавець 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 І Етап «Підготовчий»   
1.Створення робочої групи по 
впровадженню проекту 

2.Проведення інформаційної 
компанії про початок 
реалізації проекту. 
3. Проведення тендеру на 
закупівлю обладнання 

4. Підписання угод з 
виконавцями робіт по проекту  

Відділ освіти х х 
 

 
            

    

2 ІІ Етап «Впровадження» 

1. Придбання обладнання 

 для створення нового 
інформаційного простору 

2. Підключення до 
мережі Інтернет 

Відділ освіти     х                              

3 ІII Етап «Заключний» 

1. Доставка та монтаж 
обладнання; 

Відділ освіти, 
адміністрація 
закладів освіти 

     х                             



2. Оприлюднення на 
офіційному сайті Мостівської 
сільської ради. 
  

Очікувані результати  Фінансові джерела 

 - створення і поширення практики 
діяльності  Нової української 
школи  громадсько активної школи 
та інноваційної моделі  закладу; 
-   істотне підвищення 
ефективності навчання, якості 
знань і умінь учнів; 
-   підготовка  здобувачів освіти 
гнучко адаптуватися в умовах 
інформатизації життя сучасного 
суспільства; 
-  -  зростає інформаційна культура 
учнів, вчителів та громади села; 
-  педагоги школи удосконалюють 

інноваційно практичні навички в 
своїй роботі. 
  

Державний,  обласний, місцевий  бюджети, програма DOBRE  

 

 

 

 

 

 



  

Капітальний ремонт покрівлі в Сухобалківській та Лідіївській школах   

 

Оцінка за пріоритетом 2 

Опис проблеми                                                                          

Сьогодні гостро постала потреба у вирішенні проблеми тепло- та енергозбереження. Будівля школи не здатна максимально зберігати тепло. Тепловтрати відбуваються через 
стіни, вікна, дах, вентиляцію. Температурний режим нестабільний. Восени у період дощів стеля протікає, взимку відчувається зниження температури в класних кімнатах, 
спортивному залі. Все це призводить до порушення навчально-виховного процесу, високим рівнем захворюваності учнів в осінньо-зимовий період. Від довгого строку 
експлуатації частина покрівлі потріскалась тому ще й за відсутності системи відводу дощових вод, під час дощів чи танення снігу вода тече по стінах, в результаті цього 
штукатурка відпадає, почала руйнуватися цегляна кладка, грибком пошкоджуватися віконні блоки, стіни. У деяких класах помокріння стін призводять до появи плісняви, 
багато учнів, особливо молодших класів, мають алергічну реакцію, що шкодить їхньому здоров’ю. Також постає проблема неефективного енергокористування. 
Альтернативою  у вирішенні  даного питання є впровадження ряду енергоефективних заходів..Впровадження даного проекту вплине в першу чергу на покращення стану 
здоров’я учнів,  вчителів, уникнення загрози травматизму учнів та перехожих, зникне загроза руйнування будівлі, та покращиться зовнішній вигляд школи.  

№ 
п/п 

Діяльність / Завдання Координатор/ 
Виконавець 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 І Етап «Підготовчий»   
1.Створення робочої групи по 
впровадженню проекту 

2.Проведення інформаційної 
компанії про початок реалізації 
проекту з метою залучення 
батьків та громадськості 
3. Проведення тендеру 

3.Підписання угод з 
виконавцями робіт по проекту. 
 

Відділ освіти х                                 

2 ІІ Етап «Капітальний ремонт  
покрівлі у Лідіївській та  
Сухобалківській школі» 

1.  Закупівля необхідних 
матеріалів 

2. Капітальний ремонт даху, в т. 
ч. будівельно-монтажні роботи 

Адміністрація 
Лідіївської та 

Сухобалківської 
школи 

  х  х                              

 ІII Етап «Заключний» 

1.Проведення інформаційної 
компанії за результатами 
реалізації проекту. 

Адміністрація 
Лідіївської та 

Сухобалківської 
школи 

Відділ освіти 

     х                             



2.Аналіз досягнення цілей 
проекту та узагальнення 
результатів. 

Очікувані результати  Фінансові джерела 

 

• Покращено технічний стан 
будівлі; 
• Створено сприятливі умови 
для подальшого розвитку загальної 
середньої освіти; 
• Зменшено витрати 
бюджетних коштів на постійний 
поточний ремонт покрівлі; 
• Запроваджено новітні 
енергозберігаючі технології для 
будівлі закладу; 
• Зменшено захворюваність 
учасників навчально-виховного 
процесу; 
• Покращено температурний 
режим в школі у відповідності з 
санітарно-епідеміологічними 
нормами. 
  

Державний,  обласний, місцевий  бюджети  

 

 

 

 

 

 

 



  

Повна заміна системи опалення в Лідіївській(початкова школа), Сухобалківській школах та Мостівському НВК  
 

Оцінка за пріоритетом 3 

Опис проблеми                                                                          

Головною проблемою енергозбереження в закладі є застарілість системи  опалення. Ці фактори призводять до значних втрат енергоресурсів. За період свого існування, 
жодного разу не проводилось капітального ремонту, а  топкове  опалення, вже багато років ремонтується лише силами батьків та спонсорів  і  на даний час не дає  жодного 
результату і фактично виконання робіт є неефективним витрачанням коштів та на даний час знаходиться в аварійному стані, викликає занепокоєння практично всіх мешканців 
громади. Наявність даної проблеми не дає можливості для повноцінного функціонування школи в опалювальний сезон. Значний обсяг бюджетних коштів спрямовується на 
сплату рахунків за спожиту електроенергію та тверде паливо. Таким чином , встановлення електроопалення   у закладах освіти полягає у зниженні  витрат на енергоносії та 
значно зменшить щорічні витрати, які в майбутньому можливо направити на вирішення інших проблем громади. 
№ 
п/п 

Діяльність / Завдання Координатор/ 

Виконавець 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 І Етап «Підготовчий»   
1.Створення робочої групи по 
впровадженню проекту 

2.Проведення інформаційної 
компанії про початок реалізації 
проекту 

3. Проведення тендеру 

3.Підписання угод з 
виконавцями робіт по проекту 
 

Відділ освіти      х  х                           

2 ІІ Етап «Встановлення 
електроопалення» 

1.  Закупівля матеріалів 

2. Будівельно-монтажні роботи 
по встановлення 
електроопалення  

Адміністрація 
шкіл 

         х  х                       

3 ІII Етап «Заключний» 

1.Проведення інформаційної 
компанії за результатами 
реалізації проекту. 
2.Аналіз досягнення цілей 
проекту та узагальнення 
результатів. 

Адміністрація 
шкіл 

Відділ освіти 

             х                     



 
  

                                  

Очікувані результати  Фінансові джерела 

• перехід з топкового опалення 
на електроопалення; 
• заощадження бюджетних 
коштів; 
• збереження та модернізація 
будівлі школи ; 

• підвищення комфортності у 
закладах освіти. 

  

Державний,  обласний, місцевий  бюджети  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Створення умов для активізації учнівського самоврядування  у школах 

  

Оцінка за пріоритетом 4 

Опис проблеми 

Постала необхідність участі старшокласників у роботі органів учнівського самоврядування для залучення шкільної молоді до змін і перетворень у суспільстві. У цьому 
контексті важливого значення набуває розробка учнівського самоврядування, яка б сприяла розвитку лідерського розвитку молоді,її громадської ініціативи та набуттю 
досвіду активної компетентної участі  в громадському житті.  

№ 
п/п 

Діяльність / Завдання Координатор/ 

Виконавець 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Розробка Положення про 
учнівське самоврядування  

Учні шкіл, 
молодіжна рада 

х  
 

 
            

    

2. Залученя широкого загалу 
учнів до прийняття 
рішень. 

Молодіжна рада х х 
 

 
            

    

3. Розробка організаційної 
моделі учнівського 
самоврядування,що 
обєднає зусилля і 
ініціативу учнівської 
громади шкіл. 

Учні шкіл, 
молодіжна рада 

 
х 

 
 

            
    

4. Розробка спільного Плану 
заходів для учнівського 
самоврядування 

Учні шкіл, 
молодіжна рада 

 
 х  

            
    

5. Координація спільних 
зусиль з метою реалізації 
ідей та творчих справ. 

Учні шкіл, 
молодіжна рада 

 
 

 
х 

            
    

Очікувані результати  Фінансові джерела 

• створення органу 
учнівського самоврядування;  
• активізація роботи 
учнівського самоврядування;  
• розвиток громадської 
ініціативи та громадянської 
відповідальності учнівської молоді; 
• підвищення соціальної 
активності учнів та їх активної участі 
в процесах, що відбуваються в 
громаді. 
  

Грантові кошти та співфінансування з місцевого бюджету. 



 Посилення зав’язків між закладами освіти громади  
Оцінка за пріоритетом 5 

Опис проблеми 

Мостівська ОТГ утворена у 2016 р. Рішення про об’єднання трьох громад (Мостове, Суха Балка та Олександрівка) було ухвалене у вересні 2016. Єдиний центр управління 
закладами освіти утворений лише у 2017 р. Трудові колективи закладів освіти не рідко не знайомі між собою, не знають проблем одне одного. Це призводить до того, що 
кожен заклад освіти, вирішуючи свої проблеми, не враховує інтереси освітньої галузі в цілому та дітей.  

№ 
п/п 

Діяльність / Завдання Координатор/ 

Виконавець 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Створення міжшкільних 
методичних об’єднань   

Відділ освіти х  
 

 
            

    

2. Проведення спільних 
організаційних та 
методичних заходів 
(педагогічні ради, 
семінари, тренінги, 
взаємовідвідування 
уроків, спільне 
святкування визначних 
дат) 

Відділ освіти х х х х 
            

    

Очікувані результати  Фінансові джерела 

• створенння 8 
міжшкільних методичних 
обєднань; 
• 6 проведених спільних 
заходів із залученням трудових 
колективів усіх закладів освіти. 

Спонсорські кошти, місцевий бюджет 

 

 

 

 

 



 Створення умов для вдосконалення педагогічної майстерності вчителів шкіл громади  
Оцінка за пріоритетом 6 

Опис проблеми 

Учні шкіл демонструють вкрай низькі результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Високою є частка дітей, які взагалі не набирають мінімально необхідну кількість 
балів. Також в заклади освіти не мають власних призерів та переможців обласних, всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів.  
№ 
п/п 

Діяльність / Завдання Координатор/ 

Виконавець 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Збір інформації про існуючі 
кращі практики у 
викладанні 

Вчителі- 
предметники 

х х х х х х х х 
        

    

2. Складання детального 
плану підвищення 
кваліфікації, самоосвіти та 
обмінів досвідом 
педагогічних працівників 

Адміністрація 
шкіл 

  х х  
           

    

3.  Розробка Положення про 
систему стимулювання та 
заохочення підвищення 
педагогічної майстерності в 
закладах освіти 

Відділ освіти   х х                 

4. Створення трудових та 
фінансових умов для 
відряджень педагогічних 
працівників 

Адміністрація 
шкіл 

    х х х х 
        

    

4. Обговорення та 
впровадження пропозицій 
за результатами особистого 
вивчення педагогічними 
працівниками кращих 
освітніх практик  

Відділ освіти, 
адміністрація 

шкіл 

    х х х х 
        

    

Очікувані результати  Фінансові джерела 

- Покращились результати 
зовнішнього незалежного 
оцінювання; 
- Громада має власних 
призерів та переможців обласних, 
всеукраїнських та міжнародних 
олімпіад, конкурсів.  

Грантові кошти та співфінансування з місцевого бюджету. 



 

Створення структурного позашкільного підрозділу на базі Мостівського НВК  
Оцінка за пріоритетом 7 

Опис проблеми 

Як показали результати опитування Більшість дітей відвідує різноманітні гуртки, секції, переважно у своїй школі і лише невеликий відсоток у районному центрі. Але 
є ще 37 % дітей, які бажають це робити при наявності позашкільного закладу.   

№ п/п Діяльність / Завдання Координатор/ 

Виконавець 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Закінчення ремонту, в 
якому буде 
розташовуватися 
позашкільний підрозділ 
Мостівського НВК 

Голова ОТГ, 
директор 

Мостівського 
НВК 

х х 
 

 
  

                        

2. Створення гуртків, в діти 
мають потребу  

Директор 
Мостівського 
НВК 

 
 х х 

  
                        

3. Пошук кадрів для цих 
гуртків 

Відділ освіти 
 

 х х х х                         

4. Закупівля необхідного 
обладнання 

Відділ освіти, 
Директор 
Мостівського 
НВК 

 
 х х х х                         

Очікувані результати  Фінансові джерела 

• підвищення якості та 
доступності позашкільної освіти 

  

кошти місцевого та обласного бюджету, благодійні фонди, грантові кошти, власні кошти школи, спонсорська допомога 

 

 

 

 

 

 


