
ПРОЄКТ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЯ  РОЗВИТКУ 

гімназії «Консул» № 86 

Печерського району міста Києва 

на 2020-2023 р. 

  



1. Коротка характеристика закладу. Особливості освітнього процесу в 

гімназії. 

 Гімназія «Консул» № 86 функціонує з 1937 року. 

Освітній процес у гімназії здійснюється згідно із Законодавством 

України та Статутом, затвердженим Головою Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації. Гімназія «Консул» № 86 Печерського району м. Києва 

заснована на комунальній власності територіальної громади міста Києва. 

Власником та Засновником гімназії є територіальна громада міста Києва, від 

імені якої виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи. 

Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-

правовими актами з питань освіти. Указами Президента України, постановами 

Кабінету Міністрів України, Положенням про загальноосвітній навчальний 

заклад, затвердженим Кабінетом Міністрів України, наказами Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями Київської міської 

та Печерської районної у місті Києві державних адміністрацій, наказами 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київська міська державна адміністрація) та управління освіти та 

інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації і Статутом. 

Статут школи зареєстровано 03.12.2012, свідоцтво № 22881509 

Станом на 1.09.2019 у  гімназії функціонує 22 класи, у яких навчається 

530 учнів. 

У 2019-2020 н. р. встановлена така мережа класів, груп продовженого 

дня, факультативів тощо: 

а) Підрозділи: 

загальноосвітні класи (1-4 класи) 

1-х класів – 2 

2-х класів – 2 

3-х класів – 2 

4-х класів – 2 

гімназія: 

гімназія I ступеня (5-9 класи) 

5-х класів – 2 

6-х класів – 2 

7-х класів – 2 

8-х класів – 2 

9-х класів –2 

гімназія II ступеня (10-11 класи) 

10-х класів – 2 

11-х класів – 2 

б) Груп продовженого дня - 4; 

в) У гімназії працюють гуртки, творчі об’єднання, майстерні, секції: 

- Спортивно-козацький «Джура»; 

- Капоейра; 



- Хореографічний гурток «Грація»; 

- Гурток шахів «Два королі»; 

- Військово-патріотичний клуб; 

- «Юний журналіст»; 

- Творча майстерня; 

- Соціальної практики:  «Лідерство – запорука успіху», «Медіа культура». 

Контингент учнів  

- кількість класів – 22 

- кількість учнів – 530 

- з них в:  

- початковій школі – 224 

- середній школі – 225 

- старшій школі – 81 

 

Склад учителів (станом на 01.09.2019) 

 

Кількісний склад учителів  80 

Психолог     1 

Бібліотекар              1 

 

Якісний склад учителів  

Учитель вищої категорії  42 

Спеціаліст першої категорії   12 

Спеціаліст другої категорії  16 

Спеціаліст      11 

Психолог вищої категорії  1 

 

З них мають педагогічне звання: 

Учитель-методист   25 

Старший учитель    15 

Психолог-методист   1 

 

Освітня програма гімназії «Консул» № 86 розроблена з урахуванням 

чинного законодавства, на основі прийнятих Державних стандартів початкової, 

середньої та загальної освіти, Державної програми «Освіта» («Україна ХХІ 

століття»), Закону України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні, Державних стандартів 

початкової та базової середньої освіти, Основних орієнтирів виховання учнів 1-

11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, наказів  МОН України 

«Про затвердження змін до навчальних програм 1-4-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948,  «Про оновлені навчальні програми 

для учнів 5-9 кл. ЗНЗ» від 07.06.2017 № 804, «Про організаційні питання 

запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх 

навчальних закладах І ступеня»  від 13.07.2017 №1021, розпорядження 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/52078/
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Кабінету Міністрів України  «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 

роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» від 

13.12.2017 № 903-р., постанови КМУ «Про затвердження Державного 

стандарту початкової освіти» від 21.02.2018 № 87 та відображає зміст 

гімназійної освіти на всіх етапах навчання та технології реалізації цього змісту. 

Навчальний план гімназії «Консул» №86 на 2019-2020 навчальний рік 

розроблено на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту». Він враховує вимоги Державного стандарту початкової 

освіти,Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в 

загальноосвітніх навчальних закладах, вимоги ст. 15, 16 Закону України «Про 

загальну середню освіту», листа МОН України від 20.04.2018 № 1/9-254 «Щодо 

типових освітніх програм для 2-11 класів». 

Навчальний план гімназії розроблено на основі Типових освітніх 

програм, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України: 

 для початкової школи –  1-2-і класи – для початкової школи з 

навчанням українською мовою (розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна ), яка 

затверджена Колегією МОН України від 22.02.2018, наказом МОН України від 

21.03.2018 № 268; 

– 3-4-і класи - для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням 

іноземних мов за наказом МОН України від 20.04.2018 № 407; 

 для середньої школи – 5-9-і класи – для гімназії з поглибленим 

вивченням двох іноземних мов за наказом МОН України від 20.04.2018 № 405;  

 для старшої школи – для організації профільного навчання за наказом  

МОН України від 20.04.2018 № 408, для 10 -х класів та для 11-х класів. 

Навчальний план зорієнтовано на роботу за 5-денним навчальним 

тижнем.  

Інваріантна складова навчального плану освітніх програм початкової, 

середньої та старшої школи сформована на державному рівні і забезпечує 

реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державних стандартів. Враховуючи 

індивідуальні освітні потреби учнів, кадрове забезпечення та методичну базу 

закладу, конкретизовано варіативну складову навчального плану, в якому 

передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, 

курсів за вибором та факультативні заняття. Граничне допустиме навчальне 

навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про 

загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм. 

Згідно з Концепцією профільного навчання в старшій школі, профільне 

навчання в 10-х класах за вибором учнів та батьків згідно з рішенням 

педагогічної ради гімназії (протокол № 9 від 30.05.2019) здійснюється за 

профілями «Іноземна філологія», «Економічний». 

У 5-11 класах здійснено перерозподіл годин інваріантної складової. 

Години варіативної складової у 1 класі початкової школі використані на 

збільшення годин для вивчення іноземної (англійської) мови. Години 

варіативної складової у 2-4 класах початкової школі використані на додатковий 

курс за вибором з російської мови (2 години у 3-х класах та 1 година у 2-х, 4-х 

http://osvita-mk.org.ua/derzhstandart_pochatkova.doc
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класах). У 5-9-х класах введені години на вивчення російської мови (5-8 класи – 

2 години, 9 класи – 1,5 години), польської мови (6-Б – 2 години, 9-А – 1,5 

години) та збільшення годин для вивчення другої іноземної мови у 5-6-х класах 

– 0,5 години, першої іноземної мови (англійської) у 8-х класах – 0,5 години, 

української мови у 8-х класах -  0,5 години, алгебри у 9-х класах – 1 година. У 

10-А класі збільшено години української літератури - 1 година, введено 

профільний предмет друга іноземна мова – 3 години,  у 10-Б - іноземної мови 

(англійської) – 2 години, української літератури – 0,5 години. У 11-А класі 

збільшено години іноземної (англійської) мови – 2,5 години, української 

літератури - 1 година, у 11-Б класі  іноземної (англійської) мови – 2 години, 

української літератури - 1 година.  

За рахунок варіативної складової відведені години на курси за вибором: 

в 10-А класі – основи ділового спілкування англійською мовою – 2 години; в 

10-Б класі -  основи ділового спілкування англійською мовою – 2 години, друга 

іноземна мова – 1 години; в 11-А класі - основи ділового спілкування 

англійською мовою – 2 години, друга іноземна мова – 1,5 години; в 11-Б класі -  

основи ділового спілкування англійською мовою – 2 години, друга іноземна 

мова – 2 години. В 10-Б, 11-х класах здійснено розподіл годин за профілями. У 

10-Б класі: профіль іноземна філологія - іноземна мова (англійська) – 2 години, 

основи ділового спілкування англійською мовою – 0,5 години, друга іноземна 

мова – 1 година; профіль економічний – математика – 1,5 години, економіка – 2 

години. У 11-А класі: профіль історичний – іноземна мова (англійська) – 1 

година, історія України – 2,5 години, всесвітня історія – 2 години; профіль 

економічний – економіка – 3 години, математика – 1,5 години, географія – 1 

година. У 11-Б класі: профіль іноземна філологія - іноземна мова (англійська) – 

1,5 години, українська література – 1 година, основи ділового спілкування 

англійською мовою – 1 година; профіль економічний - економіка – 2,5 години, 

математика – 1,5 години, географія – 1 година. 

Факультативні курси з предметів визначені таким чином:  

 10-А клас - культурознавство англомовних країн - 1 година, 

російська мова – 1 година; 

 10-Б клас - культурознавство англомовних країн - 1 година, 

російська мова – 1 година; 

 11-А клас – культурознавство англомовних країн – 1 година, 

спецкурс з математики – 0,5 години, спецкурс з англійської мови – 0,5 години; 

 11-Б клас – культурознавство англомовних країн – 1 година, 

спецкурс з математики – 0,5 години, спецкурс з історії України – 0,5 години.  

Гімназія працює за шестиденним режимом навчання та надає загальну 

середню освіту за такими формами: інституційна (очна, денна); індивідуальна 

(екстернатна), сімейна (домашня), педагогічний патронаж. У відповідності до 

чинного законодавства загальної середньої освіти гімназія здійснює освітній 

процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти: 

І ступінь – початкова освіта (забезпечує  всебічний розвиток дитини, її 

талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до 



вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, 

формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості). 

ІІ ступінь – базова середня освіта (є фундаментом загальноосвітньої 

підготовки всіх школярів, формує у них готовність до вибору і реалізації форми 

подальшого одержання освіти і профілю навчання. На цьому етапі 

завершується формування цілісної культури світу, оволодіння способами 

пізнавальної і комунікативної діяльності, вміння одержувати з різних джерел 

інформацію, переробляти і застосовувати знання. 

ІІІ ступінь – профільна середня освіта (передбачає обов’язкове 

засвоєння рівня загальної середньої освіти, стійке зацікавлення обраним 

профілем навчання, ерудицію та кругозір відповідно до вікових особливостей. 

2. Місія 

Зробити свій внесок у формування інтелектуального та громадянського 

майбутнього України. 

3. Предмет діяльності та головні завдання гімназії. 

Предметом діяльності та головними завданнями гімназії є:         

створення та функціонування системи забезпечення якості освіти закладу, 

організація та здійснення освітнього процесу за освітніми програмами, що 

реалізують вимоги державних стандартів 

 створення умов для здобуття учнями загальної середньої освіти на 

рівні державних стандартів, 

 виховання громадянина України, формування ціннісних орієнтирів, 

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і 

звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу  

та інших народів і націй; формування і розвиток соціально зрілої, творчої 

особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 

самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення; 

 створення максимально сприятливих умов для гармонійного 

інтелектуального, духовного, емоційно-естетичного та фізичного розвитку; 

надання гімназистам можливостей для оволодіння системою знань та умінь, 

навичок творчої, наукової, дослідницько-пошукової роботи, реалізації 

індивідуальних здібностей та обдарувань; 

 підготовка учнів до навчання у закладах вищої освіти, до самостійної 

творчої та наукової діяльності; 

  впровадження перспективних освітніх і педагогічних технологій, 

інновацій, форм та систем навчання і виховання, що синтезують здобутки 

вітчизняної та зарубіжної педагогіки; 

 обмін науковою та методичною інформацією з закладами освіти та 

науковими організаціями на умовах співробітництва; 

 культурно-освітня, просвітницька та видавнича діяльність. 

Основними  засобами  реалізації призначення нашого освітнього закладу 

є засвоєння учнями обов'язкового  змісту загальноосвітніх програм на рівні не 

нижчому ніж Державні стандарти, а  також: 



 уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють 

загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний 

світогляд; 

 надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності 

(інтелектуальної –  участь у всіх предметних та міжпредметних конкурсах 

різних рівнів, змаганнях ерудитів школи, міста, області, на базі школи 

працюють гуртки; 

   надання учням можливості вибору профілю навчання (старша 

школа).  

У гімназії створені та функціонують: науково-методична рада, 

предметні методичні об’єднання, творчі групи,  психологічна, соціальна та 

медична служба. 

Гімназія працює на засадах «педагогіки партнерства». Основні принципи 

цього підходу: 

 повага до особистості; 

 доброзичливість і позитивне ставлення; 

 довіра у відносинах; 

 діалог – взаємодія – взаємоповага; 

 розподілене лідерство (проактивність, право вибору та 

відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків); 

 принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність 

прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).  

Гімназія допомагає батькам здобувати спеціальні знання про стадії 

розвитку дитини, ефективні способи виховання в дитині сильних сторін 

характеру і чеснот залежно від її індивідуальних особливостей. 

Партнерські зв’язки гімназії також є засобом забезпечення її 

призначення. 

Міжнародна співпраця: 

 Українсько - канадський університет Конкордія (олімпіади з ділової 

англійської мови); 

 Британська Рада в Україні (підвищення кваліфікації вчителів, 

самоосвіта, реалізація програми програмі «Вчителі англійської мови – агенти 

змін» під патронажем Британської ради і громадської ініціативи Go-Global); 

 Екзаменаційний департамент Кембриджського університету Центр 

Міжнародних іспитів Grade (зовнішня перевірка знань учнів з англійської 

мови); 

 Видавництво Oxford University Press (проведення семінарів для 

підвищення кваліфікації вчителів); 

 Освітньо-методичні центри Macmillan, DinternalEducation (підвищення 

кваліфікації учителів, участь у семінарах); 

 Представництво ООН в Україні (участь в конкурсах). 

Співпраця з закладами вищої освіти, науковими закладами, освітніми 

установами та громадськими організаціями: 



 Інститут проблем виховання НАПН України (участь в 

експериментальній роботі, 2017-2022 р.р.); 

 Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України (участь науковців 

у педрадах та методичних семінарах, наукова література з проблем наративу та 

герменевтики); 

 Київській університет ім. Бориса Грінченка НАПН України (курсова 

перепідготовка, робота над авторськими програмами та розробками); 

 Благодійний фонд «Сильні духом»; 

 «Волонтерська сотня» від Центрального клінічного військового 

шпиталю. 

4. Філософія освіти 

Дитину треба любити вже за те, що вона є, а не за щось конкретне. 

Школа – це простір, який потрібно творити, конструювати, і процес цей 

ніколи не завершується. 

Розвиток важливіший за набуті знання. 

Творче мислення в тисячу разів перевершує вивчений напам’ять 

підручник. 

Стереотип – головний ворог творчості. 

Особистість може виховати тільки особистість. 

5. Цінності 

 Безпечність: ми створюємо фізичний і психологічний комфорт і 

безпечність всіх учасників освітнього процесу.                                                                                      

 Відповідальність: ми виконуємо те, що обіцяємо, і ми чесні з 

нашими учнями та їхніми батьками, бо їхня довіра є нашим найбільшим 

досягненням. 

 Інноваційність: ми використовуємо в освітньому процесі 

інноваційні технології, впроваджуємо сучасні методи навчання. Створення 

учнями власних проектів, творчого продукту, використання можливостей 

сучасних технологій підвищує інтерес до навчання, дисциплінує мислення, 

зміцнює навички самоосвіти. 

 Ефективність: ми працюємо так, щоб віддача від нашої педагогічної 

діяльності була максимальною, орієнтуємося на результат. 

 Прозорість: ми надаємо батькам вичерпну та достовірну 

інформацію про якість освітнього процесу. 

 Прийняття та інклюзія: ми приймаємо і цінуємо багатоманітність 

(культурну, релігійну, національну, расову, гендерну), не сприймаємо  

дискримінації за будь-якою ознакою та створюємо умови для доступності. 

 Співробітництво: ми, учні, вчителі, батьки,  – колектив однодумців, 

які, дотримуючись високого рівня ділової етики й ефективної взаємодії, 

працюємо для того, щоб гімназія була і залишалася закладом високого рівня 

освіти. 

 Академічна доброчесність: чесність – основа високого рівня 

стандартів освіти нашого закладу. 



 Професіоналізм: ми постійно дбаємо про підвищення нашого 

фахового рівня, вчимося впродовж професійного життя, набуваємо нових 

компетентностей, що відповідають сучасним викликам. 

  

6. Модель випускника 

Модель компетентного випускника гімназії «Консул» № 86 являє собою 

орієнтир, на який спрямована реалізація освітньої програми гімназії, що, в свою 

чергу, є складовою інноваційного освітнього простору. В гімназії «Консул» № 

86 розроблена система параметрів, критеріїв, показників ефективності впливу 

компетентнісно зорієнтованої освітньої системи на особистість учня. 

Виходячи із компетентнісно зорієнтованої парадигми освіти, випускник 

гімназії «Консул» № 86 має оволодіти такими ключовими компетентностями: 

 вільне володіння державною мовою; 

 здатність спілкуватися рідною  та іноземними мовами; 

 математична компетентність; 

 компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

 інноваційність; 

 екологічна компетентність; 

 інформаційно-комунікаційна компетентність; 

 навчання впродовж життя; 

 громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями 

демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового 

способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; 

 культурна компетентність; 

 підприємливість та фінансова грамотність; 

 готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та 

можливостей, потреб ринку праці. 

Рівень навченості: засвоєння на рівні вимог Державного освітнього 

стандарту програм з усіх предметів навчального плану; засвоєння змісту 

вибраного профілю навчання на рівні, що забезпечуватиме подальше 

професійне самовизначення та можливість навчання в навчальних закладах 

вищого рівня; досконале володіння державною мовою та на рівні В2, С1 

однією-двома іноземними мовами (англійська та ще одна європейська мова); 

оволодіння навичками комп’ютерної грамотності. 

Сформованість загальнонавчальних умінь і навичок: володіння 

способами отримання інформації та її оцінки, аналіз, синтез інформації, 

культурою інтелектуальної діяльності, здатність до самонавчання, інноватики. 

Домінуючий спосіб мислення: «прикладання-діагностика», 

«прикладання-регуляція», «адаптація-аналіз», «адаптація-координація», 

«адаптація-формалізація». 

Рівень сформованості соціальних навичок: прихильність до ідей 

демократії, справедливості, рівності прав людини, добробуту та здорового 

способу життя, усвідомлення рівних прав і можливостей для здійснення 

співпраці з іншими, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, цінувати культурне 

розмаїття та ідентифікацію себе як громадянина України, відчувати себе 



частиною спільноти і брати участь у справах громади, усвідомлювати 

необхідність ощадливого використання природних ресурсів, збереження 

природи для сталого розвитку суспільства. 

Пріоритетні особистісні якості: здатність і готовність самостійно 

свідомо і творчо здійснювати та розвивати індивідуально-особистісний 

життєвий проект, спроможність особистості розвивати свою життєву 

компетентність, розкривати, розвивати та ефективно реалізовувати власний 

життєвий потенціал, проявляти відкритість до нових ідей, готовність брати 

відповідальність за власні рішення, уміння вирішувати проблеми, оцінюючи 

ризики, уміння конструктивно керувати емоціями, володіння «м’якими» 

навичками.  

Випускник основної школи гімназії «Консул» № 86 після опанування 

освітньої програми спроможний ефективно актуалізувати та здійснювати 

життєтворчі процеси у конкретних життєвих подіях, вчинки та діяльність у 

яких свідомо та творчо прогнозується, деталізується, планується підлітком. Для 

реалізації цих завдань має володіти такими якостями і вміннями: 

 на рівні вимог державних освітніх стандартів засвоїти загальноосвітні 

програми з усіх предметів навчального плану; 

 опанувати систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, 

аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); 

 оволодіти основами комп’ютерної грамотності; 

 знати свої громадянські права і вміти їх реалізувати; 

 оцінювати свою діяльність з погляду моральності та етичних 

цінностей; 

 дотримуватися правил культури поведінки і спілкування; 

 вести здоровий спосіб життя; 

 бути готовим до форм і методів навчання, використовуваних у 

профільній школі. 

Випускник початкової школи гімназії «Консул» № 86 спроможний 

самостійно, свідомо і творчо вирішувати актуальні життєві завдання, пов’язані 

з ігровою та навчально-пізнавальною діяльністю, спілкуванням з дорослими та 

однолітками, посильною трудовою діяльністю. Для цього використовує такі 

якості: 

 бути упевненим в собі, старанним, працелюбним, самостійним, 

дисциплінованим; 

 мати мотивацію досягнення успіху;  

 уміти слухати і чути, критично мислити і мати почуття 

самоконтролю; 

 опанувати навички навчальної діяльності, прості навички 

самоконтролю; навчальних дій, культуру поведінки і мови; 

 володіти основами особистої гігієни і здорового способу життя. 

  

7.  Проблемно-орієнтований аналіз стану освітньої системи гімназії                               



Основні напрямки та завдання визначаються на основі діагностичного 

аналізу стану навчально-виховної та методичної роботи гімназії та ґрунтуються 

на нормативній базі. Станом на кінець 2019 року: 

1. Забезпечується фізична та психологічна безпека учасників 

освітнього процесу. 

2. Розробляється система забезпечення якості освіти та забезпечується 

її впровадження. 

3. Щорічно розробляється та реалізується освітня програма гімназії. 

4. Спрямовано роботу педагогічного колективу на підвищення якості 

результатів освітнього процесу в умовах реалізації Державного стандарту 

загальної середньої освіти в старшій школі. 

5. Розпочата реалізація програми впровадження концепції НУШ. 

Продовжується вдосконалення системи роботи з обдарованими учнями 

початкової, середньої і старшої школи. Аналізуючи підсумки участі гімназії в 

олімпіадах і роль педагогічного керівництва цим процесом слід зазначити, що 

більшість вчителів серйозно займаються підготовкою до участі учнів в 

олімпіадах і конкурсах різних рівнів і досягають разом з ними високих 

результатів;  

- разом з тим недостатньою слід визнати підготовку учнів з таких предметів: 

математика, географія, інформатика, другі іноземні мови. Головам МО слід 

звернути увагу на роботу за даним напрямком.  

6. Здійснюються постійні заходи з протидії булінгу та забезпеченню 

ненасильницького спілкування в освітньому процесі, зокрема, і шляхом 

підвищення обізнаності вчителів з цього питання, проходження ними курсів на   

EdEra, проведенням семінарів та тренінгів; розроблена програма попередження 

булінгу та насильства в навчальному закладі; здійснюються заходи щодо 

попередження правопорушень серед неповнолітніх, попередження наркоманії 

серед підлітків; реалізується система заходів для запобігання розвитку 

ризикованої поведінки серед учнів. 

7. Проводиться робота з формування іміджу гімназії шляхом 

проведення різноманітних заходів із залученням батьків, громадськості, роботи 

сайту, різних форм інформування громадськості про життя гімназії. 

8. Учителями-предметниками забезпечується підвищення якості 

навчання під час освітнього процесу шляхом: 

 реалізації вимог Державних стандартів початкової загальної освіти, 

Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти; оновлених 

навчальних програм; 

 створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості 

кожного учня, формування в учнів предметних компетенцій та 

компетентностей в процесі навчання й виховання; 

 формування високої  навчальної мотивації та потреби в освіті, 

самоосвіті, самореалізації учнів; 

 максимального використання можливостей гуманітарних 

навчальних дисциплін для формування духовної сфери особистості, 

формування емоційного інтелекту; 



 підвищення якості підготовки учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

 системного використання ефективних педагогічних технологій; 

 організації та проведення ефективного контролю та 

самоконтролю  результатів навчальної діяльності; 

 інтеграції навчальних курсів, проведення тематичних днів на основі 

діяльнісного підходу; 

 ефективного навчання учнів відповідно до обраних профілів 

(напрямів) освітньої діяльності у 10-11-х класах, створення умов для 

формування успішних, конкурентоздатних, професійно зорієнтованих 

випускників. 

9. Розроблена та впроваджується в дію система забезпечення 

академічної доброчесності учасників освітнього процесу, колектив гімназії став 

учасником проекту SAIUP за підтримки МОН. 

10. Здійснюється впровадженням STEM-освіти у початковій школі та в 

5-9 класах (комплектування STEM-лабораторії); 

11. Використовуються можливості співпраці з установами, що 

проводять навчання вчителів для підвищення їх фахового рівня та мотивації 

роботи в умовах НУШ. 

12. Здійснюються заходи з реалізації методичної проблеми: 

«Впровадження STEAM-освіти  в практику роботи гімназії  як стратегію 

формування компетентностей учнів,  їх здатності до дослідницької, 

аналітичної, експериментальної діяльності та критичного мислення» та 

виховної проблеми «Створення сприятливого виховного простору для 

формування людини нового типу, інтелектуальної, творчої, ініціативної й 

активної, самостійної, гармонійно розвиненої, свідомої особистості з 

громадянською позицією, почуттям національної гідності, готової до 

конкретного вибору свого місця у житті». 

13. Робота методичних об’єднань організована на засадах 

диференційованого, особистісного підходів із урахуванням принципів 

наступності, діагностики, практичної й адресної спрямованості, розвитку 

педагогічної майстерності та творчого потенціалу, застосування програмного та 

проектно-цільового планування. 

14. Ведеться робота з використання кваліметричної моделі 

внутрішньошкільного моніторингу навчального процесу, розробка нових 

модулів, розроблено Положення про моніторинг якості освіти гімназії. 

15. Спрямовано організацію системи виховної роботи гімназії на 

реалізацію положень «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді», формування принципів моральності та духовності кожного учня.  

Виховний процес у класному колективі та з батьками здійснюється на 

засадах проектної педагогіки, соціальної та життєвої практики, на формування 

в учнів проактивної життєвої позиції, залучення учнів та батьків до спільних 

активностей, продовжується розвиток шкільних традицій. Так, у гімназії 

проводяться конкурси, свята, виставки, майстер-класи, години спілкування, 



зустрічі з відомими людьми, проекти та інші КТС. Кожне свято 

супроводжується випуском шкільних постерів, стіннівок та оригінальним 

оформленням (класної кімнати, актової зали, холу гімназії). Також в класах 

проводяться творчі проекти, спрямовані на виявлення і підтримку талановитих 

та обдарованих дітей. Таким чином, близько 95% учнів гімназії беруть участь у 

виховних заходах різних напрямів і рівнів. Ми переконані, що різноманітні 

форми виховної роботи дозволяють виявити ознаки загальної творчої 

обдарованості, що притаманна дітям. Наприклад, традиційною в гімназії стала 

«Церемонія нагородження», де підводяться підсумки досягнень учнів за рік, 

оголошуються переможці у номінаціях «Відкриття року», «Митець року», 

«Особистість року», «Творчий колектив року». Найуспішніші учні у 

визначених номінаціях нагороджуються пам`ятними статуетками. 

Забезпечується подальший розвиток учнівського самоврядування через широке 

залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, розвитку 

громадянської активності, організації здорового способу життя. 

16. Здійснюється заходи зі створення динамічного, відкритого та 

функціонального освітнього середовища, участь у цьому процесі учнів, 

організація smart-осередків. 

17. Створили власну програму попередження булінгу та насильства в 

навчальному закладі. Здійснюються заходи щодо попередження правопорушень 

серед неповнолітніх, попередження наркоманії серед підлітків. 

18. Удосконалюється система методичної роботи з класними 

керівниками, приділивши особливу увагу психолого-педагогічному супроводу 

організації виховного процесу.   

19. Педагогічна і батьківська громадськість бере активну участь в 

управлінні гімназією. Найважливіші питання напрямків розвитку гімназії, 

планування її роботи виносяться на розгляд педагогічної ради, батьківської 

зустрічі, вирішуються всі поточні питання життя й роботи гімназії. 

Продовжується робота щодо інтеграції зусиль батьківської громади, 

позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та 

благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони 

здоров’я в організації виховної роботи закладу. 

20. Вдосконалюється система психологічної просвіти батьків та 

педагогічних працівників шляхом проведення індивідуальної роботи та 

масових заходів. 

21. Здійснюється методичне забезпечення психологічної роботи щодо 

супроводу інновацій в навчальному закладі. 

22. Здійснюється психологічний супровід наступності між школами I і 

II ступеня. 

23. Ведеться робота психолого-педагогічного семінару, семінарів з 

вивчення та впровадження інноваційних технологій. 

24. Продовжується реалізація заходів у рамках проектів та програм 

«Єдиний інформаційно-технологічний простір гімназії», «Менеджмент набуття 

професійної компетентності», «Обдарованість», «Модель 



здоров’язбережувального простору гімназії», «Кваліметрія», «Портфоліо», 

«Назустріч світу» та розроблена система SWOTаналізу реалізації проектів. 

25. Проведена реконструкція навчальних кабінетів, які зорієнтовані на 

індивідуальну навчальну діяльність шляхом створення міцної матеріальної бази 

(комп’ютерна техніка, оргтехніка, теле- , відео-, аудіотехніка, копіювальні та 

друкарські пристрої, лабораторія STEM-освіти, тощо). 

26. Оновлюється зміст та форма проведення батьківських зборів. 

На основі моніторингів, самооцінювання та діагностики окремих 

напрямів роботи гімназії визначені такі проблеми та пріоритетні напрями 

діяльності, що потребують розвитку: 

1. Управлінська діяльність. 

2. Матеріально-технічне забезпечення. 

3. Безпечне середовище. 

4. Зміст освітнього процесу. 

5. Інформаційна взаємодія та соціально-культурна комунікація. 

6. Міжнародна діяльність та партнерство. 

7. Кадрова політика. 

8. Моніторингова діяльність. 

9. Формування ціннісний орієнтацій.  

10. Методична інноваційна діяльність.  

8. Мета реалізації стратегії 

Створення освітнього простору на основі компетентнісного підходу й 

особистісно зорієнтованого навчання,що дозволить забезпечити розвиток та 

виховання учня,громадянина України,здатного прокладати проактивну життєву 

траєкторію. 

9. Очікувані результати  реалізації  стратегії 

Наша гімназія -  школа рівних можливостей для всіх; школа, 

яка  намагається дати можливості для розвитку кожній дитині та розвинути її 

так, щоб вона була успішною в житті;  школа компетентнісного розвитку і 

самовдосконалення з ідеалом вільної, життєлюбної, талановитої особистості. 

Необхідно, щоб дитина, навчаючись в гімназії, змогла набути всі життєві 

компетенції в тому обсязі, в якому вони їй потрібні для успішного становлення. 

Сучасний підхід до стратегії розвитку освіти наголошує, що якість освіти є 

найефективнішим засобом для задоволення освітніх потреб суспільства, сім'ї, 

дитини. Якість оцінюється моральними та ринковими категоріями, це не тільки 

якість кінцевих результатів, але й всіх процесів, які впливають на кінцевий 

результат. Тому управління закладом  зосереджене на управлінні якістю освіти. 

А це означає співвіднесення результатів роботи закладу освіти з метою, яку 

колектив  поставив перед собою. Таким чином, після реалізації Стратегії, 

очікуємо на такі результати: 

1. Реалізація програм та проектів, напрямів Стратегії. 

2. Учень гімназії - здорова та щаслива дитина (здоров’я ментальне, 

фізичне; розвиток обдарованості, соціалізація, впевненість). 

3. Приведення у відповідність до Закону про освіту установчих 

документів. 



4. Впровадження у зміст освітньої програми нових предметів та 

курсів. 

5. Забезпечення гнучкості побудови освітнього процесу з урахуванням 

потреб здобувачів освіти через впровадження діалогу, моніторингу запитів. 

6. Впровадження НУШ у школі ІІ ступеня гімназії. 

7. Забезпечення 100% рівня знання англійської мови: рівень В-1 після 

9 класу, не нижче рівня В-2 для випускників. 

8. Розробка та впровадження системи заходів з визначення результатів 

виконання освітньої програми. 

9. Формування та моніторинг набуття учасниками компетенцій, 

визначених Державними стандартами та м’яких навичок за концепцією НУШ. 

10. Створення і функціонування інформаційно-ресурсного центру, який 

забезпечуватиме управлінську, методичну, навчальну діяльність, партнерство 

та співробітництво всіх учасників освітнього процесу. 

11. Удосконалення системи підвищення фахового рівня учителів 

шляхом заключення угод з суб’єктами підвищення кваліфікації, на основі 

вивчення потреб педагогічних працівників, їх особистісне та професійне 

зростання у командній співпраці та через розкриття і реалізацію індивідуальних 

можливостей. 

12. Дотримання вимог універсального дизайну в усіх приміщеннях 

школи. 

13. Забезпечення всіх аспектів функціонування безпечного освітнього 

середовища. 

14. Осучаснення матеріально-технічного забезпечення освітнього 

процесу. 

15. Подальша демократизація всіх сфер діяльності навчального 

закладу; розбудова відкритої та прозорої громадсько-активної школи. 

16. Вивчення, розгляд доцільності впровадження та/або розширення 

форм моніторингових досліджень (SWOT, ПЯН) для своєчасного виявлення 

проблем і загроз та коригування на діагностичній основі Стратегії, всіх видів 

планування. 

Досягнення результатів можливе шляхом реалізації комплексно-

цільових програм за зазначеними вище напрямами розвитку. 


