
Підходи до аналізу 
діяльності та 

планування роботи



«Щоб виконати велику і важливу 
працю, необхідні дві речі: ясний план і 
обмежений час». 

(Елберт Хаббард) 

Кожна хвилина, витрачена на 
планування, економить десять 
хвилин виконання 

(Закон планування) 



 

перспективний 

(3-5 років) 

 

 

середньотривалий 

(1-3 роки) 

 

короткотривалий 

(місяць, квартал) 

за тривалістю 

планування 



за 
обсягом 

змісту 

комплексний 

тематичний 

предметний 



Знання того рівня, на 
якому перебуває 
колектив до початку 
планування 

Чітке уявлення 
про бажаний 
рівень, до якого 
треба дійти  
наприкінці 
запланованого 
період 

Вибір 
ефективних 
шляхів і 
засобів 
планової 
діяльності 



відсутність 
методичних 

рішення 

аналіз 
здійснюється на 

рівні 
констатуючих 

результатів 

цілі носять 
загальний 

характер, не 
конкретизовані 

велика кількість 
"глобальних" 

задач 

 
відірваність 

аналізу 
від  структури 

плану, проблем і 
результатів 

 



  

 - чіткість викладу; 
- логічна послідовність; 
 

- аргументованість висновків ; 
- точність оцінок, яка виключає 
можливість суб’єктивного тлумачення; 
  

-врахування причинно-наслідкових зв’язків; 
- обов’язкове застосування таблиць, 
діаграм, графіків 
 

 



Аналізуємо роботу за навчальний рік, 
порівнюємо, що ми зробили, з тим, що ми 
хотіли зробити (задачі попереднього року) 

Формулюємо нові задачі, виходячи з 
аналізу 

Плануємо виконання цих задач               
організуємо їхнє виконання 

Здійснюємо контроль за виконанням 
поставлених задач  

Проводимо регулювання та корекцію 



«Освітні стратегії 

соціалізації особистості 

громадянського 

суспільства» 

ПРОГРАМА  
обласного науково-методичного 

проекту 



Освітня стратегія 
Стратегія — це визначення основних 
довгострокових цілей і задач підприємства та 
затвердження курсу дій, розподіл ресурсів, 
необхідних для досягнення цих цілей 
 
Освітня стратегія  - це система поведінки 
особи, виражена у використанні ресурсів 
освітнього середовища для досягнення 
перспективних освітніх цілей та реалізації 
прийнятих рішень щодо отримання того чи 
іншого рівня освіти та досягнення певних освітніх 
результатів. 
 



Соціалізація особистості- 
процес інтеграції індивіда в суспільство, у 
різноманітні типи соціальних спільнот (група, 
соціальний інститут, соціальна організація) 
шляхом засвоєння ним елементів культури, 
соціальних норм і цінностей 
 
 

Соціалізація - процес становлення особистості, 
поступове засвоєння нею вимог суспільства, 
придбання соціально значимих характеристик 
свідомості і поведінки, які регулюють її 
взаємини із суспільством 



Громадянське суспільство —
суспільство громадян із високим рівнем 
економічних, соціальних, політичних, 
культурних і моральних рис, яке спільно з 
державою утворює розвинені правові відносини;  
 
це сукупність усіх громадян, їх вільних 
об'єднань та асоціацій, що характеризуються 
високим рівнем суспільної свідомості та 
політичної культури, які перебувають за межами 
регулювання держави, але охороняються та 
гарантуються нею. 




