
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ 
СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ «СМАРАГДОВЕ МІСТО» 

НА ПЕРІОД З 2019 ПО 2024 РІК. 
 

Місія та головні завдання СОЦСР «Смарагдове місто»   
 Санаторно-оздоровчий центр соціальної реабілітації «Смарагдове місто» – 

загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, умови для проживання, різнобічного розвитку, виховання, 
здобуття освіти, соціальної реабілітації, професійної орієнтації та підготовки, готує дітей 
до самостійного життя. Тип закладу – загальноосвітня школа-інтернат.  

Головною метою Центру є забезпечення реалізації права  
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на здобуття загальної 
середньої освіти, забезпечення тривалого перебування дітей віком від 3-х  до  17 років, 
які опинилися у складних життєвих обставинах, надання їм допомоги,  здійснення   
комплексної  психолого-педагогічної, соціальної, медичної реабілітації дітей. 

Місією закладу ми вважаємо: 
 створення умов для самореалізації духовного, інтелектуального та 

фізичного потенціалу особистості учня; прищеплення нашим вихованцям 
оптимістичного погляду на життя і особисте місце у соціумі та потягу до 
знань і самоосвіти. 

 
Головними завданнями закладу є: 

   - забезпечення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умов 
проживання, навчання, виховання та розвитку, наближених до сімейних; 
   - забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та 
соціальної адаптації вихованців з урахуванням стану здоров’я, індивідуальних 
особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців); 
  -  забезпечення захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
на належні умови проживання, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійної 
орієнтації, соціальної адаптації та підготовки їх до самостійного життя  
та праці; 
- забезпечення умов для гармонійного розвитку особистості; 
   - формування правової культури, загальнолюдських цінностей; 
- сприяння особистісному зростанню школярів; проектування індивідуальної траєкторії 
особистого розвитку учня; спрямовування виховної роботи на забезпечення 
профорієнтації школярів; 
   - створення умов для збереження та підтримки родинних зв’язків дітей; 
   - сприяння влаштуванню дітей у різні форми сімейного виховання. 
  -  проведення психолого-педагогічної корекції  з урахуванням індивідуальних потреб 
кожної    дитини; 
  -  сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок 
асоціальної поведінки; 
  - здійснення трудової адаптації дітей з урахуванням їх інтересів та можливостей; 
  проведення  лікувально-профілактичних  заходів;        
-  розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дітей для  
  педагогічних та соціальних працівників;  
- побудова безпечного освітнього простору, зменшення рівня конфліктів між учасниками 
освітнього процесу шляхом впровадження відновних практик у освітній процес;  
- формування життєвих навичок таких як, спілкування, прийняття рішень, критичне 
мислення, управління емоціями, формування цінностей тощо. 
 



             Заклад забезпечує реалізацію права громадян на загальну середню освіту, а також призначений 
для організації безперервності, наступності та послідовності навчального процесу з вихованцями, які 
прибули до Центру з різних шкіл області. Освітній процес у школі спрямований на набуття вихованцями 
базових знань, загально-навчальних і спеціальних вмінь та навичок, формування здатності до самостійної 
навчальної діяльності. 
     Освітній процес у закладі спрямований на формування у випускників якостей, необхідних для 
життєвого та професійного визначення: 

 

• Освоєння на рівні вимог державних освітніх стандартів загальноосвітніх програм з 
усіх предметів шкільного навчального плану; 

• Освоєння змісту вибраного профілю навчання на рівні, що забезпечуватиме вступ 
до закладу вищої  освіти і успішне навчання там; 

• Опанування  іноземною мовою (англійською) на базовому рівні; 
• Опанування основами комп’ютерної грамотності,                                       

(програмування, навички технічного обслуговування); 
• Уміння швидко знайти своє місце в системі соціально – економічних відносин; 
• Оволодіння культурою інтелектуальної діяльності; 
• Знання і повага до української культури  і культури  інших народів, які 

проживають в Україні або є її сусідами; 
• Знання своїх громадянських прав і вміння їх реалізувати; 
• Уміння  усвідомлено і відповідально здійснювати вибір своїх дій і діяльності, 

контролювати і аналізувати їх; 
• Володіння культурою життєвого самовизначення і самореалізації; 
• Повага до прав і свобод інших людей; 
• Дотримування правил культури поведінки та спілкування; 
• почуття соціальної відповідальності; 
• Ведення здорового способу життя; 
• Володіння навичками міжособистісного міжнаціонального спілкування; 
• Володіння способами отримання інформації. 
• Прагнення духовного і соціального благополуччя 
• Вміння реалізувати себе, свої індивідуальні здібності, творчий потенціал. 
• Усвідомлення різноманітних життєвих цінностей, власної самоцінності. 
• Вміння планувати своє життя відповідно до цілей, ухвалювати рішення. 

 

 

Аналіз стану та проблем розвитку закладу 

На сьогоднішній день у закладі створені належні умови для реалізації базових завдань. 

1.У 2016 р. введена у експлуатацію приміщення нової школи. У школі функціонує 21 
навчальний кабінет, у т.ч.: 2 комп’ютерні класи, лінгафонний кабінет, кабінети фізики, 
хімії і біології, обладнані цифровими лабораторіями. Кожний кабінет обладнаний 
комп’ютером та мультимедійним обладнанням (проектор, мультимедійна дошка або екран 
для проекції). Усі кабінети підключені до мережі Internet. Навчальні кабінети для 1-го і 2-
го класів забезпечені меблями та навчальним обладнанням згідно з останніми вимогами 
щодо формування освітнього середовища НУШ. У школі створено сприятливі умови для 
якісної організації освітнього процесу. 



   Серед проблем слід звернути увагу на незавершене будівництво спортивного залу, 
майстерень та бібліотеки, через що у закладі відсутні умови для повноцінної організації 
занять з фізичної культури та трудового навчання. 

2.Спальні корпуси відповідають вимогам до облаштування та утримання загальноосвітніх 
навчальних закладів. Центр має у своєму розпорядженні розвинуту інфраструктуру, 
спрямовану на організацію дозвілля та розвитку дітей: 

Це – Будинок творчості з приміщеннями для роботи гуртків (у Центрі діють на постійній 
основі 8 гуртків, творчого, технічного, екологічного та оздоровчого спрямувань; 

Кіноконцертний зал на 350 місць, який укомплектовано обладнанням для організації 
масових культурних заходів; 

Спортивне містечко, яке включає у себе футбольні поля з трав’яним та штучним 
покриттям; баскетбольний, волейбольні, тенісний майданчики;  картодром;  майданчики з 
гімнастичними тренажерами та зі снарядами для силових вправ; 

Будинок побуту з пральнями, перукарнею, швейною майстернею; 

Господарчий блок, який забезпечує обслуговування приміщень та території; 

Їдальня на 400 місць, яка забезпечує 5-ти разовим гарячим харчуванням вихованців 
закладу.    

Частина існуючої інфраструктури потребує реконструкції. 

 

3.Заклад  у достатній кількості забезпечений педагогічними кадрами. Колектив має високу 
кваліфікацію і значний досвід в організації освітньої та соціально-реабілітаційної роботи.  

 

ІІ. Мета та цілі стратегії 

Стратегія передбачає створення у закладі умов і такого освітнього середовища, при яких 
дитина зможе найповніше реалізувати свій потенціал, сформуватись як повноцінний 
громадянин-патріот з активною життєвою позицією, сучасним баченням картини світу і 
готовністю жити, працювати і саморозвиватись у суспільстві. 

Стратегія має на меті: 

 створення цілісної системи роботи Центру, яка відповідає вимогам часу і створює 
передумови для цілеспрямованого розвитку вихованців; 

створення комплексного підходу до розбудови закладу і розвитку вихованця; 

забезпечення нового змісту освіти, орієнтація на створення ситуації успіху та позитивний 
результат; 



розробку нового методичного інструментарію соціально-реабілітаційної роботи з дітьми, 
які потрапили у складні життєві обставини; 

розвиток педагогічного колективу однодумців, вмотивованих, з гнучким мисленням, 
здатних до впровадження інновацій та до саморозвитку 

 

ІІІ. Механізми та інструменти реалізації стратегії 

Досягнення поставлених завдань планується забезпечити шляхом таких складових : 

Освітня  складова: 
  

• Забезпечення функціонування Центру згідно з вимогами суспільного замовлення, 
потребами сім’ї та громади. 

• Створення у закладі сучасного, комфортного та безпечного освітнього середовища, 
яке відповідає потребам кожного учасника освітнього процесу; 

• Володіння педагогічними працівниками та фахівцями інших галузей 
компетентностями для роботи з особами з особливими освітніми потребами; 

• Виконання державного замовлення на освіту в рамках Держстандарту. 
• Забезпечення випускникам свободи вибору та широких перспектив у 

майбутньому. 
• Створення якісної системи психолого-педагогічного супроводу навчального 

процесу. 
• Орієнтації на потреби дитини в освітньому процесі, дитиноцентризм, педагогіку 

партнерства 
• Забезпечення  комплексної  інформатизації навчального процесу та використання 

новітніх інформаційних технологій освітньої практики; 
• Створення позитивного іміджу навчального закладу; 

• Розвитку творчих здібностей учнів та їх громадянської компетентності 

• Створення умов навчання для дітей з особливими освітніми потребами. 

• Удосконалення комунікативних навичок учнів у володінні іноземними мовами; 

• Розширення партнерського співробітництва з вищими навчальними закладами 
регіону. 

• Забезпечення умов для ранньої профільної орієнтації на до профільної підготовки. 
• Корегування мультипрофілів навчання шляхом вивчення потреб ринку праці. 
• Розвитку матеріально-технічної бази забезпечення освітнього процесу; 

 

 
 
 
 
 



 Виховна складова: 
 

• Розвитку учня як активного, свідомого, творчого суб’єкта навчально-виховного 
процесу. 

• Формування високогуманної особистісті із почуттям людської гідності, готової до 
співпраці в умовах громадсько орієнтованої школи. 

• Виховання духовності, визначення моральних орієнтирів. 
• Розвитку самостійного мислення учня, його індивідуальних та творчих здібностей, 

здатності до відчуття краси. 
• Продовження роботи на основі національно-патріотичного виховання. 
• Створення умов для фізичного розвитку особистості, пропаганди здорового способу 

життя. 
• Створення умов для творчого розвитку особистості на основі морально-етичних 

цінностей української культури, самовдосконалення. 

• Розвитку систему профорієнтаційної освіти з метою самореалізації особистості в 
освітньому просторі. 

• Здійснення подальшого супроводу випускників школи. 

• Виховання загальнолюдських цінностей, національної самобутності через традиційні 
та інноваційні технології у навчально-виховному процесі. 

• Виховання правової культури в умовах демократичного суспільства. 

• Впровадження екологічних програм з метою створення здорового простору 
навколишнього середовища. 

• Формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності з 
урахуванням внутрішніх міжетнічних, міжрелігійних відносин і перспектив інтеграції 
українського суспільства в європейський простір. 

• Впровадження системи наскрізного процесу виховання, який формує цінності 

 Методична складова: 
 

• Створення  умов в для поліпшення психолого-педагогічної, інформаційної, 
методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів. 

• Стимулювання педагогічної майстерності педагогів. 

• Поліпшення якості забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з 
відповідною педагогічною освітою. 

• Створення умов для активної  системи безперервної освіти педагогів. 
• Сприяння формуванню системи психологічної та правової освіти, підвищенню 

компетентності педагогічних працівників. 



• Посилення інтелектуально-кадрового потенціалу як важливого ресурсу 
інноваційного розвитку та ефективної діяльності навчального закладу. 

• Створення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності 
інтелектуально-кадрового потенціалу вчителів, поширення та впровадження 
позитивного досвіду роботи. 

• Підвищення соціального статусу педагога, забезпечення морального і матеріального 
заохочення педагогічних працівників. 

• Запровадження освітніх інновацій, інформаційних педагогічних технологій. 
• Посилення ролі учителя як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним 

арсеналом інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу. 
 
 Система збереження і зміцнення здоров’я учня та педагога: 
 

• Продовження роботи над створенням у закладі цілісної системи позитивного 
підходу до здорового способу життя, забезпечення якісної підготовки 
здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання. 

• Сприяння формуванню підстав для критичного мислення відносно знань, навичок, 
практичних дій, спрямованих на збереження здоров’я. 

• Забезпечення учнів необхідною інформацією для формування особистої стратегії, 
яка б дозволила зберегти і зміцнити здоров’я. 

• Створення науково-інформаційного простору з питань збереження та зміцнення 
здоров’я учасників навчально-виховного процесу. 

 

IV.  Етапи реалізації стратегії 

 

І етап: 

Аналіз освітніх потреб здобувачів освіти з урахуванням індивідуальних потреб та 
можливостей; 

Розробка моделі фінансування, спрямованої на підтримку та соціалізацію дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування; 

Аналіз потреб ресурсного забезпечення стратегічного плану розвитку закладу; 

Створення умов для розвитку ціннісного, інтелектуального, науково-методичного 
потенціалу педагогічного колективу; 

Створення плану дій щодо покращення матеріально-технічної бази закладу; 

 

 



ІІ етап: 

Моніторинг ходу реалізації програми, внесення необхідних коректив; 

Забезпечення виконання плану розвитку; 

Залучення до реалізації програми усіх членів педагогічного колективу, партнерів, 
громадськості. 

 

ІІІ етап: 

Підведення підсумків з реалізації програми. 

Термін реалізації плану: 2019-2024 рр. 

 

План дій щодо покращення матеріально-технічної бази 

№п/п захід Термін виконання 
1 Провести реконструкцію великого футбольного 

поля (газон, трибуни, бігові доріжки) 
2020 

2 Замінити огорожу футбольного поля зі штучним 
покриттям 

2021 

3. Модернізувати спортивні майданчики (баскетбол, 
волейбол, теніс) з встановленням на них штучного 

покриття 

2023 

4. Завершити будівництво та ввести у експлуатацію 
блок «А» нової школи зі спортивним залом, 

майстернями та бібліотекою 

2020 

5. Обладнати спортивний зал, тренажерний зал, 
майстерні необхідним обладнанням 

2020-2021 

6. Забезпечити технічне оснащення кабінетів хімії та 
біології. 

2020-2021 

7. Здійснити ремонт покрівлі школи у точках 
протікання 

2019 

8. Завершити реконструкцію їдальні з встановленням 
нового технологічного обладнання 

2019-2020 

9. Встановити нові сидіння у актовій залі 2021 
10. Провести реконструкцію медичного корпусу з 

добудовою приміщення для функціональної 
діагностики 

2021-2023 

11. Провести капітальний ремонт спальних корпусів 
№5 і №6 

2020-2024 

12. Оновити меблі  у спальних корпусах 2020-2024 
13. Виконати термомодернізацію будівлі клубу-їдальні 2020 
14. Виконати реконструкцію з улаштуванням нових 

приміщень та переходом до нової школи будівлі 
клубу-їдальні 

2020 

15. Продовжити виконання благоустрою території 
(укладка плитки ФЕМ) 

2020-2022 



16. Забезпечити технічне оснащення групових кімнат 
та музичної зали у дошкільному відділенні 

2020-2021 

17. Встановити сучасний спортивний майданчик зі 
штучним покриттям для дошкільного відділення  

2020-2021 

18. Придбати 4 павільйони на вуличні майданчики 
дошкільного відділення 

2020-2021 
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