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ПРОЕКТ  « МІНЯЮ  УЧНЯ » 

Актуальність проекту:  

 Актуальність проекту викликана гострою необхідністю  
у запровадженні  нових якісних змін в організації 
навчально - виховного процесу в загальноосвітніх 
закладах Маловисківської міської ради, що  
забезпечить  покращення якості отриманих знань 
учнями шкіл громади,  конкурентоспроможність 
випускників шкіл Маловисківської міської ради, 
формування  навчальних компетенцій,  адаптація  учнів 
та випускників шкіл до  сучасних реалій української 
дійсності 
 



ПРОЕКТ « МІНЯЮ  УЧНЯ » 

Основна проблема, на вирішення якої спрямований 

проект  

Основною проблемою, на вирішення якої 

започатковується проект «Міняю учня» є потреба в 

покращенні освітніх послуг на рівні Маловисківської 

громади, які надаються педагогами та педагогічними 

колективами в цілому загальноосвітніх навчальних 

закладів 

 



 

        « ПРОЕКТ  « МІНЯЮ  УЧНЯ » 

 
Інноваційна  спрямованість та реальна можливість його 

виконання 

Застосування нестандартних методів оцінення якості 

надання освітніх послуг, що буде забезпечено шляхом 

вільного вибору групою учнів, які виявлять бажання та 

отримають згоду батьків,  навчального закладу громади, 

в якому вони  тимчасово навчатимуться. За результатми 

учні заповнять розгорнуту анкету щодо якості начально – 

виховних послуг. 

По завершенню проекту  окремо анкету заповнять і 

батьки дітей. Анкетування  буде проведено анонімно. 

 



ПРОЕКТ  « МІНЯЮ  УЧНЯ » 

 Очікувані результати проекту 

 оптимізація начального процесу на рівні Маловисківської 

громади,  

 приведення освітніх послуг на рівні громади  до норм 

сучасної української школи, застосування інноваційних 

засобів та навчальних методик у ході навчально – виховного 

процесу в освітніх закладах Маловисківської міської ради, 

  покращення якості знань учнів та конкурентоспроможність 

випускників 



ПРОЕКТ  « МІНЯЮ  УЧНЯ » 

Цільові групи: 

 учні, батьки, педагогічні 

працівники закладів загальної 

середньої освіти    

 



ПРОЕКТ  « МІНЯЮ  УЧНЯ » 

 Організації – партнери, співвиконавці  

проекту 

 Виконком міської ради, відділ освіти, молоді 

та спорту виконкому міської ради, 

депутатський корпус міської ради, мешканці 

територіальної громади 

  

 



ПРОЕКТ  « МІНЯЮ  УЧНЯ » 

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ 

 Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект 

 Мета проекту :  

 Вивчити потреби учнів в освітніх послугах, що надаються на 

рівні громади 

 Узагальнити та поширити  «кращі практики освітніх послуг», що 

надаються педагогами  та  педагогічними колективами 

загальноосвітніх навчальних закладів Маловисківської міської 

ради 

 Завдання проекту: Проаналізувати стан навчально – виховного 

процесу в загальноосвітніх закладах Маловисківської міської 

ради, визначити «сильні » та «слабкі» сторони навчально – 

виховних практик, поширених в загальноосвітніх закладах 

 



ПРОЕКТ  « МІНЯЮ  УЧНЯ » 

Етапи  Основні заходи Терміни 

виконання  

Відповідальні за реалізацію заходу проекту   

Підготовчий  Створення робочої групи по 

реалізації проекту 

Розробка концепції проекту 

Роз”яснювальна робота  

серед учнів, батьків, 

педагогічних працівників 

Відбір учасників проекту 

серед учнів,  

Визначення навчальних 

закладів, які прийматимуть 

участь у проекті 

Визначення родин, які 

приймуть учнів на тимчасове 

проживання 

Правове забезпечення 

проекту 

Висвітлення інформації про 

проект на офіційному сайті 

міської ради 

Квітень 2018 

10-13  

Виконком міської ради  

Відділ освіти, молоді та спорту, 

адміністрація навчальних закладів, які 

визначені для участі у проекті 

Основні заходи проекту 



ПРОЕКТ  « МІНЯЮ  УЧНЯ » 

Основний  Переведення на 

навчання учнів до 

обраних ними  

навчальних закладів 

на тимчасове 

навчання терміном 

на 2 тижні, які 

виявили бажання 

взяти участь у проекті 

Висвітлення ходу 

реалізації  проекту 

  

  

Квітень 2018 

16-20 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

адміністрація 

навчальних 

закладів, які 

визначені для 

участі у проекті  

Основні заходи проекту 
 



ПРОЕКТ  « МІНЯЮ  УЧНЯ » 

Завершальний  Анкетування  Квітень 2018 

23-24 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

Підсумковий  Аналіз анкет, вироблення 

рекомендацій щодо покращення рівня 

надання освітніх послуг 

загальноосвітніми закладами громади; 

Підведення підсумків проекту 

Проведення фіналу проекту та обмін 

враженнями 

Висвітлення результатів проекту 

Створення відеоролика про  

проведення  проекту 

Підготовка рішення, щодо 

удосконалення форм та методів 

навчально-виховного процесу в 

загальноосвітних закладах громади 

Контроль за виконанням рішенням 

виконкому  міської ради   

Квітень 2018  

23-27.04 

 

Відділ освіти, молоді та 

спорту  

Виконком міської 

ради  

  

Основні заходи проекту 
 



ПРОЕКТ  « МІНЯЮ  УЧНЯ » 

 Результати від реалізації проекту 

 оптимізація начального процесу на рівні 
Маловисківської громади,  

 приведення освітніх послуг на рівні громади  до 
норм сучасної української школи, застосування 
інноваційних засобів та навчальних методик у ході 
навчально – виховного процесу в освітніх закладах 
Маловисківської міської ради, 

  покращення якості знань, конкурентоспроможність  

  учнів.  

 


