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МІСІЯ ЗАКЛАДУ

Розвиток особистості, яка усвідомлює себе 
громадянином України, шляхом формування 
компетентностей, які необхідні для успішної 
самореалізації відповідно викликам часу.

З Концепції забезпечення  розвитку 
Тернопільського ліцею № 21 – спеціалізованої мистецької 
школи імені Ігоря Герети на 2018-2023 роки



СТРАТЕГІЧНА МЕТА 

Забезпечення  реалізації 
повної загальної середньої 

та мистецької освіти, 
всебічний розвиток 

особистості, формування її 
громадянської активності, 
національної свідомості та 
навиків творчої діяльності



Основна мета закладу

здобуття  повної загальної середньої  освіти;

здобуття початкової мистецької освіти одночасно з початковою та 
базовою середньою освітою  і полягає в набутті здобувачем 
компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва;

здобуття профільної мистецької освіти на основі початкової 
мистецької освіти одночасно з повною загальною середньою 
освітою та орієнтована на продовження навчання на наступному 
рівні мистецької освіти.

(З Концепції забезпечення  розвитку Тернопільського ліцею № 21 –
спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети на 2018-2023 
роки)



ОСНОВНОЮ МЕТОЮ навчального закладу є 

забезпечення реалізації повної загальної середньої та мистецької 
освіти, виховання всебічно і гармонійно розвинених громадян 
України шляхом максимального розкриття індивідуальності учнів, 
закладених природою здібностей та нахилів, здобуття цілісної 
системи знань про світ і світову культуру, формування 
національної свідомості та навиків творчої діяльності. Школа 
покликана повністю використати невичерпні можливості 
самоосвіти, самовиховання і самореалізації учня.

З Концепції  Тернопільської обласної експериментальної школи 
мистецтв імені Ігоря Герети



ОСНОВНОЮ МЕТОЮ повної загальної 

середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація 
особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна 
до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має 
прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, 
готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової 
діяльності та громадянської активності.

Закон України “Про освіту”



Кожна дитина –
неповторна, наділена від 
природи унікальними 
здібностями, талантами та 
можливостями. Місія 
нової української школи –
допомогти розкрити та 
розвинути здібності, 
таланти і можливості 
кожної дитини на основі
партнерства між учителем, 
учнем і батьками.

З Концепції Нової 
Української школи 





ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

• формувати  позитивний імідж навчального закладу;
• модернізувати зміст освіти;
• створити умови для наскрізного процесу виховання, 

що базується на цінностях;
• створити сучасне освітнє середовище;
• формувати ефективну кадрову політику;
• співпрацювати  із суспільними інституціями;
• забезпечувати матеріально-технічний та фінансовий 

розвиток закладу.



СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №21 — спеціалізована мистецька школа ім. І. Герети

Початкова 
освіта

Базова освіта з 
допрофільною 

підготовкою
Профільна освіта 
за академічним 
спрямуванням 

(суспільно-
гуманітарний, 
філологічний 

профілі)



СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

Тернопільський ліцей №21 — спеціалізована мистецька школа ім. І. Герети

Початкова освіта 
одночасно з 
початковою 
мистецькою 
підготовкою

Базова освіта 
одночасно з 
початковою 
мистецькою 
підготовкою

Профільна освіта 
за професійним 

мистецьким 
спрямуванням



МУЗИЧНА 

ХУДОЖНЯ 

ХОРЕОГРАФІЧНА

ТЕАТРАЛЬНА

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 
МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Зарахування до класів спеціалізованої 
мистецької школи  на основі конкурсного 
відбору учнів 



Формування 
позитивного 

іміджу закладу



ОСНОВНІ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Модернізація змісту освіти:
• розробити освітні програми закладу на основі державних 

стандартів освіти;
• впроваджувати інновації в освітньому процесі, використовувати 

сучасні інформаційно-комунікаційні технології;
• надати умови для роботи педагогічного колективу закладу над 

запровадженням експерименту всеукраїнського рівня на тему: 
«Формування мистецького середовища у закладі загальної 
середньої освіти»;

• забезпечити умови для особистісно-орієнтованого навчання, 
шляхом розкриття та різнобічного розвитку індивідуальності 
дитини на основі виявлення її здібностей та нахилів, 
стимулювання творчої активності, створення моделі 
різнорівневого навчання, побудови індивідуальних освітніх 
траєкторій; 



ОСНОВНІ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Модернізація змісту освіти:
• забезпечити реалізацію спеціалізованої мистецької освіти; 
• створити умови для навчання дітей з особливими освітніми 

потребами;
• створити єдиний інформаційний простір закладу;
• створити якісну систему психолого-педагогічного супроводу 

освітнього процесу;
• створити та використовувати ресурси шкільної медіатеки (на 

базі шкільної бібліотеки);
• формувати філософію свідомого ставлення до свого здоров’я та 

здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, 
формувати засади здорового способу життя, збереження і 
зміцнення фізичного здоров’я учнів та вчителів.



ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
формувати в учнів особистісно-ціннісне ставлення до 
дійсності та мистецтва, розвивати емоційну сферу та 
естетичну свідомість, виховувати загальнокультурну й 
художню компетентність, здатність до самореалізації, 
потреби в  самовдосконаленні;

формувати і розвивати соціально-зрілу, творчу
особистість з усвідомленою громадянською
позицією, почуттям національної самосвідомості
особистості, підготовленої до професійного
самовизначення.



ОСНОВНІ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Кадрове забезпечення: 
• сприяти оптимізації кадрового забезпечення 

закладу;
• впроваджувати перспективні моделі  інновацій-

ного педагогічного досвіду, формувати нове 
педагогічне мислення, педагогіку партнерства 
(прагнення до постійного оновлення знань і 
творчого пошуку, зорієнтованого на особистість 
учня);

• створити систему стимулювання праці 
педагогів;

• створити мотиваційний мікроклімат для 
постійного підвищення їх кваліфікації ;

• формувати у працівників закладу командну та 
корпоративну культуру.
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Співпраця із суспільними 
інституціями
• забезпечувати співпрацю педагогічного 

колективу закладу із батьківською 
громадськістю;

• забезпечити взаємодію навчального закладу 
з соціальними інститутами, державними 
установами, громадськими організаціями та 
об’єднаннями, мистецькими спілками;

• розробити систему інтеграції в освітню 
мережу міста та області, співробітництва та 
обміну досвідом з іншими навчальними 
закладами України.



ОСНОВНІ ШЛЯХИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Матеріально-технічний та фінансовий 
розвиток закладу

• створити сучасне освітнє середовище відповідно 
до вимог Закону України “Про освіту” та Концепції 
НУШ;

• впроваджувати хмарні технології в управлінську 
діяльність закладу;

• забезпечувати пошук додаткових джерел 
фінансування (участь у громадських проектах і 
грантах, надання платних послуг, залучення 
інвестицій тощо).



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

• підвищення якості освітніх послуг;
• створення різнопрофільного освітнього 

середовища;
• створення науково-методичного забезпечення 

для інноваційного розвитку закладу освіти; 
• трансформація традиційної системи освіти в 

інноваційну, створення інноваційного закладу 
відповідно до вимог ЗУ “Про освіту”;

• формування інноваційної культури педагогів, 
зокрема, розвиток їх критичного мислення, 
ініціативності та відповідальності за результати 
власної професійної діяльності.



Дякую за увагу


