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Загальні положення 
Гімназія № 9 Новоград-Волинської міської ради Житомирської 

області є закладом загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття 

початкової та базової середньої освіти, а до 01.09.2026 - повної 

загальної середньої освіти.  

Основним видом діяльності закладу є освітня діяльність у сфері 

загальної середньої освіти. Заклад забезпечує здобуття повної 

загальної середньої освіти до 01.09.2026 року, через організацію 

закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення 

учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державними 

стандартами початкової, базової, профільної загальної середньої 

освіти на рівнях: - початкова освіта;  

- базова середня освіта;  

- профільна середня освіта.  

Здобуття профільної середньої освіти передбачає академічне - 

профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного 

стандартом профільної середньої освіти і поглибленого вивчення 

окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб учнів 

з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти. 
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Вступ 
Оновлення Стратегії розвитку Гімназії № 9 Новоград-Волинської міської 

ради Житомирської області на 2022-2026 роки зумовлено якісними змінами 

змісту освіти згідно з Законом України «Про освіту», Концепцією Нової 

української школи, які полягають в приведення її у відповідність із 

європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства 

щодо надання якісних освітніх послуг та перейменуванням закладу з 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 в Гімназію № 9.  

В умовах перебудови освітньої системи України якість освіти 

визначається, перш за все, тими можливостями, які освітні заклади створюють 

для учнів.  

Стратегія розвитку закладу спрямована в площину цінностей 

особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, 

зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, 

змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, внутрішнього моніторингу 

якості знань здобувачів освіти та якості надання педагогами освітніх послуг, 

прийняття управлінських рішень.  

Ключовими перевагами стратегії закладу є забезпечення нового змісту 

освіти (гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість) через широке 

застосування новітніх інформаційних технологій та педагогіки партнерства; 

комплексний підхід до розбудови гімназії і розвитку учня; орієнтація на 

створення ситуації успіху та позитивний результат. 

Системно проаналізувавши сильні, слабкі сторони, можливості і 

загрози, оновлена  Стратегія розвитку Гімназії № 9 Новоград-Волинської 

міської ради на 2022- 2026 роки.  

Основні етапи створення та впровадження стратегії розвитку закладу.  

1. Аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників діяльності закладу.  

2. Розроблення стратегії педагогічним  колективом 

3. Експертиза коректності стратегії та аналіз зв’язків з іншими планами 

роботи закладу.  

4. Схвалення стратегії педагогічною радою.  

5. Затвердження стратегії засновником.  

6. Упровадження в дію наказом директора.  

7. Контроль і коригування стратегії в процесі реалізації.  

8. Звіт про виконання стратегії.  

Основні документи, що визначали та регулювали напрям створення Стратегії 

розвитку закладу:  

- Закон України «Про освіту»  

- Закон України «Про повну загальну середню освіту»  
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- Постанова КМ України від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про 

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами)  

- Постанова КМ України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників»  

- Постанова КМ України від 27 грудня 2018 р. № 1190 «Про 

затвердження Положення про сертифікацію педагогічних 

працівників» (із змінами)  

- Розпорядження КМ України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про 

схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти  

«Нова українська школа» на період до 2029 року»  

- Розпорядження КМ України від 9 серпня 2017 р. № 526-р «Про 

Національну стратегію реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017- 2026 роки та план заходів з 

реалізації її І етапу»  

- Наказ МОН України від 09.01.19 № 17 «Про затвердження Порядку 

проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої 

освіти»  

Наказ МОН України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про 

індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» (із змінами)   
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Цінності закладу: 

 Гімназія № 9 це  «Школа  життєвих цінностей».   Формування 

життєвих цінностей відбувається в трьох напрямках: здобувачі 

освіти, педагоги, батьки.  Розвиток основних життєвих цінностей 

здійснюється  на кожному рівні освіти. 

Основне завдання педагогічних працівників - досконалість у своїй 

справі: вчитися і вчити. Орієнтація на потреби дитини в освітньому 

процесі, дитиноцентризм. Повага до особистості дитини і дорослого. 

Рівність перед встановленими в закладі правилами.  Пропаганда і 

утвердження здорового способу життя. 

Цінностями закладу є всебічний розвиток людини, як 

особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, 

інтелектуальних, творчих та фізичних здібностей, формування і 

необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання 

відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору 

та спрямування своєї діяльності  на користь іншим людям і 

суспільству, поєднання загальнолюдських духовних цінностей із 

національною історією і культурою, розвивальний характер навчання 

та його індивідуалізація, збагачення на цій основі інтелектуального, 

економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу. 

Підвищення освітнього рівня здобувачів освіти задля забезпечення 

сталого розвитку України та її європейського вибору.  

 

 

Місія закладу 

Місією закладу є забезпечення реалізації права громадян на 

здобуття повної  загальної середньої освіти, створення гідних умов 

розвитку та реалізації особистісного потенціалу здобувачів освіти на 

користь незалежної України.  

Створення  комфортного, безпечного, розвиваючого, 

інноваційного освітнього середовища для вільного та всебічного  

розвитку соціально компетентної особистості гімназиста та 

удосконалення професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи 

педагогів в умовах розбудови нової української школи;  

Орієнтація освітнього процесу на самореалізацію дитини, 

формування її конкурентоспроможності у майбутньому, реалізацію 

права на якісну освіту, що забезпечить розкриття власних нахилів та 
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здібностей; врахування  та збереження індивідуальності, розвиток 

творчих здібностей та задоволення уподобань дитини як підґрунтя для 

її адаптації у житті та суспільстві. 

Формування високого рівня інформаційної культури, цифрової 

грамотності, кожного учасника освітнього процесу. 

Втілення в практику педагогіки партнерства. 

 

Візія закладу:  « Школа життєвих цінностей» 

Діяльність закладу базується на принципах незалежності від 

політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань та 

передбачає: 

 Дитиноцентризм в освітній діяльності, раціональність та 

доцільність у виборі форм і засобів освіти й виховання для 

задоволення духовних запитів дитини, її пізнавальних та 

інтелектуальних можливостей, інтересів. 

 Автономність закладу у вирішенні основних питань змісту його 

діяльності, розвитку різноманітних форм співпраці й партнерства, 

встановлення демократичних взаємовідносин між  учасниками 

освітнього процесу. 

 Науковість та ефективність освітнього процесу на основі сучасних 

педагогічних досягнень. 

 Гуманізм освітнього процесу. 

 Збереження, відновлення й розвиток української національної 

культурної спадщини та ознайомлення із культурною та духовною 

спадщиною народів Європи та світу через вивчення навчальних 

предметів та участь у міжнародних проєктах. Виховання 

національного патріотизму на тлі сьогоднішніх проблем в державі. 

 Забезпечення фізичного розвитку дитини на основі 

здоров’язбережувальних технологій освітнього процесу. 

 Впровадження інноваційних технологій в освітній процес.  

  Готовність учасників освітнього процесу якісно працювати в 

умовах очного, дистанційного чи змішаного формату. 

 Творчий пошук резервів і джерел вдосконалення роботи гімназії. 

 

Мета стратегії розвитку закладу - визначити перспективи 

розвитку закладу на 2022-2026 рік, що забезпечить якісну сучасну 

освіту шляхом творчого навчання відповідно до суспільних потреб, 

зумовлених новітнім розвитком та подіями в  українській державі. 
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 СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ  ЦІЛІ  ЗА НАПРЯМКАМИ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ. 

Стратегічна мета:  

Розвиток  та формування  в учнів ключових компетентностей, 

необхідних  для успішної життєдіяльності конкуретноспроможної і 

самодостатньої особистості, вироблення сучасної моделі 

випускника закладу, спроможного реалізувати власний позитивний 

потенціал, це безперервний процес підвищення ефективності 

освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, 

а також потреб особистості здобувача освіти. 
 

Стратегічні напрямки розвитку гімназії:  

 Надання якісних освітніх послуг, забезпечення Державних 

стандартів. Створення умов для отримання кожним учнем того рівня 

освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним 

особливостям; 

 Розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його 

ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної 

компетентності через включення кожного школяра в систему ранньої 

предметної орієнтації, професійного самовизначення.  

 Створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля, та 

дискримінації, комфортного та доступного освітнього середовища.  

 Створення розвиваючого середовища. 

 Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

 Розвиток інноваційної діяльності школи, підвищення якості освіти.  

 Інформатизація навчання, вдосконалення бібліотечного та 

інформаційно-ресурсного забезпечення, комп’ютерного оснащення  

 Побудова ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації 

здобувачів освіти через впровадження циклу виховної роботи з 

формування життєвих цінностей. 

 Забезпечення гармонійного розвитку гімназистів шляхом співпраці 

учнів, батьків, учителів, громади, через відкриті стосунки, реалізацію 

інтересів дитини та свободу й творчість учителя; 

 Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і 

методів педагогічної діяльності. Удосконалення роботи предметних 

методоб’єднань педагогічних працівників. 

 Забезпечення демократичних взаємовідносин в освітньому закладі; 
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 Прищеплення  учням шанобливого ставлення до культури, звичаїв, 

традицій усіх народів, що населяють Україну.  

 Виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної 

самосвідомості, любові до рідної землі свого народу, готовності до 

праці в ім’я України.  

 Створення сучасної матеріально-технічної бази, що відповідає 

вимогам сьогоднішньої освіти. 

 Забезпечення рівного доступу здобувачів освіти  мікрорайону до 

закладу повної середньої освіти;  

 Збереження фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти, 

формування здорового способу життя; 

 

План стратегічного розвитку спрямований на виконання:  

Конституції України;  

Законів України:  

"Про освіту” ; "Про повну загальну середню освіту” ;   

"Про Національну програму інформатизації”; 

"Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні”; 

"Про молодіжні та дитячі громадські організації”; "Про охорону 

дитинства”; 

Національної Програми "Освіта України ХХІ століття”;  

Постанов Кабінету Міністрів України: 

"Про затвердження Державного стандарту  початкової освіти", "  Про 

затвердження Державного стандарту базової та старшої освіти”, 

”Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в  

загальноосвітніх навчальних закладах” 

Національної доктрини розвитку освіти;  

Національної Програми "Діти України”;  

Конвенції про права дитини; 

     на  реалізацію:  

 Сучасної державної політики в освітянській галузі на основі 

державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій 

розвитку освіти та потреб учасників освітнього  процесу;  

 Нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;  

   на створення:  

 Належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти;  
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 Умов рівного доступу до освіти;  

 Гуманних відносин в освітньому закладі;  

 Сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;  

 Належних умов для соціально-психологічного захисту учасників 

освітнього процесу;  

 Необхідної матеріально-технічної бази за викликами часу 

тенденціями в розвитку освіти; 

на забезпечення:  

 Стабільного функціонування освітнього закладу;  

 Розвитку мережі  з урахуванням потреб споживачів, суспільних 

запитів і державних вимог;  

 Суттєвого зростання якості освіти;  

 Наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.  

Стратегія  розвитку розрахована на 4 роки, включає в себе 

розділи:  

1. Освітнє середовище закладу освіти. 

2. Освітня діяльність.   

3. Педагогічна діяльність.  

4.Управлінська діяльність.  

Основні напрямки і завдання розвитку :  

 Формування  освітнього простору для здобувачів освіти, 

орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, через 

навчання і виховання.  

 Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання 

і навчання дітей через відновлення змісту освіти та впровадження 

провідних освітніх технологій на всіх ступенях освіти.  

 Впровадження в процес навчання нових інноваційних технологій. 

Розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів закладу.  

 Демократизація освітнього процесу.  

 Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до 

особистості учнів.  

 Виховання позитивної мотивації навчальної діяльності, старанного та 

відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного 

застосування знань, вмінь.  

 Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і 

методів педагогічної діяльності.  
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 Розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, 

потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання 

самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з 

найновішими досягненнями науки і техніки. 

 Посилення відповідальності кожного вчителя за якість навчання і 

виховання, об'єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів. 

 Посилення відповідальності кожного вчителя за підготовку, участь і 

результативність участі гімназистів в предметних олімпіадах, творчих 

конкурсах різних рівнів і напрямків. 

  Удосконалення, пошук і творче впровадження нових форм і методів 

роботи шкільних методичних об’єднань. 

 Самоосвіта педагогів шляхом систематичної участі кожного вчителя 

у колективних формах методичної роботи. 

 Розширення  мережі гуртків і секцій у закладі.  

 Вдосконалення форм та методів дистанційного навчання. 

 ПЛАН ДІЙ ЗА НАПРЯМАМИ ТА ЗАВДАННЯ ЩОДО ЇХ 

ВИКОНАННЯ 

Стратегічна ціль 1.       

Освітнє середовище закладу освіти комфортне, безпечне, 

розвиваюче,  мотивуюче, вільне від будь-яких форм насильства  

та дискримінації. 

  Завдання: 

1. Створення комфортних умов для навчання та виховання здобувачів 

освіти (приміщення та територія закладу, матеріально-технічна 

база, безпека життєдіяльності, психологічний комфорт). 

2. Забезпечення повноцінного харчування учнів під час освітнього 

процесу. 

3. Постійне вдосконалення інформаційно-програмного забезпечення 

навчального закладу. 

4. Протидія булінгу та насильству, проявам дискримінації. 

5. Психолого-педагогічна діяльність. 

6. Збереження та зміцнення здоров’я учнів та вчителів. 

 
Завдання щодо виконання Терміни 

реалізації 

Джерела 

фінансування 

Відповідальні Моніторинг 

1.  Освітнє середовище комфортне, безпечне  
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1.Будівництво укриття для 

здобувачів освіти та 

працівників закладу. 

2023 Засновник закладу, 

Державна програма 
Директор 

завгосп 

Аналіз звітів 

2.Реконструкція шкільних 

санвузлів 

2023-2024 Засновник закладу Директор 

завгосп 

Спостереженн

я 

3.Поточний ремонт даху 

третього корпусу 

2023 Засновник закладу Директор 

завгосп 

Аналіз звітів 

4.Заміна   частини паркану 

закладу 

2023-2024 Засновник закладу Директор 

завгосп 

Спостереженн

я 

5.Завершення реконструкції 

футбольного поля.  

2022-2023 Благодійники Директор 

завгосп 

Спостереженн

я 

6.Поточний ремонт даху  

спортивної зали 

2022-2023 Засновник закладу Директор 

завгосп 

Аналіз звітів 

7.Благоустрій шкільного 

подвір’я 

2022-2026 Адміністрація, 

батьківські кошти, 

спонсори  

Директор, 

адміністрація, 

завгосп 

Спостережен

ня 

8.Відливи  над центральним 

входом до закладу. 

2022 Заступник директора 

з господарської 

частини. 

Директор 

завгосп 

Спостереженн

я 

9. Придбання для шкільних 

коридорів диванів 

2023-2025 Благодійники, 

батьки 
Директор, 

адміністрація 

Спостереженн

я 

10.Встановлення 

спортивного майданчику 

для учнів початкової школи 

2023 «Бюджет участі» 

Міський проект 
Міська 

рада 

Аналіз 

звітів 

11.Установлення  систему 

протипожежного захисту 

до 2026 Засновник закладу Директор 

завгосп 

Спостереження, 

аналіз 

документації 

12.Придбання  ростових 

меблів 6-9 клас 

2023-2024 Засновник закладу Директор 

завгосп 

Аналіз звітів 

13. Оформлення шкільних 

коридорів в єдиному 

естетичному стилі. 

2022-2023 Адміністрація, 

батьки, спонсори 

Директор, 

адміністрація 

Спостереження 

опитування 

14. Оновлення оформлення 

актової зали 

2022-2023 Батьки, 

адміністрація 

закладу 

Директор, 

адміністрація 

Спостереження 

15.Встановлення системи 

відеонагляду в коридорах 

школи. 

2023-2025 Засновник закладу Директор 

завгосп 

Аналіз звітів 

16.Заміна старих вікон 

спортивної зали на 

металопластикові. 

2023 Засновник закладу Директор 

завгосп 

Спостереженн

я 

17.Створення кімнати 

розвантаження для 

педагогічних працівників 

2024 Адміністрація 

закладу 

Адміністрація 

закладу 

Спостереження 

опитування 

18. Харчування дітей у 

закладі за вимогам та 

нормативами НАССР. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу, сестра 

медична з дієтичного 

харчування 

Адміністрація 

закладу 

Спостереження, 

аналіз 

документації 

опитування 

Освітнє середовище  розвиваюче, мотивуюче. 
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1.Бібліотека – сучасний 

інформаційний центр 

закладу. 

2022-2026 Бібліотекар, 

благодійники. 

 

Адміністрація 

закладу 

Спостереження за 

освітнім процесом 

2.Оновлення комп’ютерної 

техніки закладу. 

2022-2026 Засновник закладу Адміністрація 

закладу 

 

3. Придбання 

інтерактивних панелей для 

кабінету біології та історії, 

англійської мови, 

початкових класів. 

2022-2026 Засновник закладу, 

благодійники, участь 

в проектах 

Адміністрація 

закладу 

Аналіз звітів 

4.Розширення мережі 

гуртків: хореографії, 

дизайну, інформатики. 

2022-2024   

 

 

 

Батьки, керівники 

 гуртків  

Адміністрація 

закладу 

Спостереження 

за освітнім 

процесом 

5.Створення команди 

супроводу для дітей з ООП 

2022-2023 Адміністрація 

закладу 

Адміністрація 

закладу 

Спостереження 

за освітнім 

процесом 

6.  Залучення дітей з ООП до 

загальношкільних та 

класних виховних заходів 

2022-2026 Адміністрація 

закладу, педагоги, 

батьки 

Адміністрація 

закладу 

Спостереження 

за освітнім 

процесом 

7.Оновлення 

інформаційних  стендів з 

правилами для учнів 

2022-2026 Благодійники Адміністрація 

закладу 

 

8.Створення куточку 

протипожежної безпеки 

2021-2026 Засновник закладу Адміністрація 

закладу. 

Завгосп. 

Спостереження 

9.Поповнення навчально-

методичного обладнання 

для кабінету психолога та 

створення ресурсної  

кімнати 

2023-2026 Психолог, 

соціальний педагог. 

Засновник закладу 

Адміністрація 

закладу 

Спостереження  

Аналіз звітів 

10.Упровадження STEАM-

освіти 

2024-2026 Засновник закладу. 

Участь в проектах. 

Адміністрація 

закладу. 

Адміністрація 

закладу 

Спостереження 

за освітнім 

процесом 

11.Завершення будівництва 

тренажерної зали під 

відкритим небом. 

2023 Благодійники Директор, 

завгосп 

Спостереження  

Аналіз звітів 

12.Створення дієвої систему 

роботи з батьками   щодо     

розуміння     проблем  

булінгу.   

                           

2022-2026 Адміністрація, 

батьки, педагоги, 

учнівське 

самоврядування 

Психолог, 

соціальний 

педагог, 

дирекиор, заст, 

директора з 

виховної 

роботи 

Спостереження 

за освітнім 

процесом 

 

3.Освітнє середовище вільне від будь-яких форм насильства  та дискримінації 

1.Налагодження  співпрацю 

з громадськими та 

державними організаціями 

з метою профілактичної 

просвітницької роботи 

2022-2023  Адміністрація 

закладу 

Спостереження 

за освітнім 

процесом 
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щодо попередження 

випадків булінгу.  

2.Здійснення освітнього 

процесу в закладі за 

принципами педагогіки 

партнерства. 

2022-2026 

 

 Адміністрація 

закладу,  

педагогічний 

колектив 

Спостереження 

опитування 

3.Створення безпечного  

толерантного середовища 

шляхом удосконалення 

соціального захисту учнів, у 

тому числі дітей пільгових 

категорій. 

2022-2026 

 

 Адміністрація 

закладу, 

педагогічний 

колектив 

Спостереження 

опитування 

4.Здійснення  соціально-

педагогічного супроводу 

дітей-сиріт, дітей під 

опікою, дітей, які 

знаходяться в складних 

умовах проживання, дітей з 

неповних та 

малозабезпечених сімей, 

дітей з інвалідністю, дітей, 

які проживають в сім’ях 

групи ризику, дітей з 

багатодітних сімей та з сімей 

учасників АТО, захисників 

України. 

2022-2026 

 

 

 Адміністрація 

закладу, 

педагогічний 

колектив. 

Служби в 

справах сім’ї 

дітей та молоді. 

Спостереження 

опитування 

5.Освітня діяльність у 

закладі направлена на 

формування 

загальнолюдських 

цінностей як ресурсу 

особистісного зростання 

дитини; спрямування 

виховної роботи на 

прищеплення здорового 

способу життя та зміцнення 

моральності.   

2022-2026 

 

 Адміністрація 

закладу, 

педагогічний 

колектив 

Спостереження 

опитування 

6.Створення оптимальних 

умови для виявлення, 

розвитку й реалізації 

потенційних можливостей 

обдарованих дітей у всіх 

напрямах: 

інтелектуальному, 

творчому, спортивному, 

естетичному.   

2022-2026 

 

 Адміністрація 

закладу, 

педагогічний 

колектив 

Спостереження 

за освітнім 

процесом 
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7.Організація діяльності 

закладу освіти, як зразку 

демократичного правового 

простору та позитивного 

мікроклімату через 

структуру  класного та  

учнівського 

самоврядування, створення 

учнівського парламенту, 

стимулювання внутрішньої 

і зовнішньої активності 

учнів, їх посильної участі у 

справах учнівського 

колективу;   

2022-2026 

 

 Адміністрація 

закладу, 

педагогічний 

колектив 

Спостереження 

за освітнім 

процесом 

Анкетування 

8.Впровадження   активних 

форм виховної роботи 

шляхом застосування 

інноваційних методів та 

прийомів. Максимальної 

залученості здобувачів 

освіти в процес реалізації 

шкільної програми 

виховання. 

2022-2026 

 

 Адміністрація 

закладу, 

педагогічний 

колектив 

Спостереження 

за освітнім 

процесом 

Анкетування 

9.Створити інформаційний  

матеріал на сайті гімназії 

про булінг та як йому 

протидіяти 

2022  Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

Спостереження 

10. Розмістити на 

інформаційних  

стендах гімназії та у 

кабінеті  психолога телефон  

гарячої лінії протидії 

булінгу 

2022  Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

Спостереження 

Анкетування 

11.Розмістити 

інформаційний  

матеріал на стендах  

гімназії «Стоп Булінг». 

2022-2023  Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

Спостереження 

Анкетування 

12.Вивчення законодавчих  

документів, практик протидії  

цькуванню з педагогами  

закладу. 
 

2022-2026  Адміністрація 

закладу 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 
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13.Публікування на сайті 

 Школи  правил поведінки 

 Здобувачів  освіти в закладі 

 освіти, плану  заходів,  

спрямованих на запобігання та  протидію  

булінгу (цькуванню) в закладі 

 освіти, порядку подання та 

 розгляду (з дотриманням 

 конфіденційності) заяв про 

 випадки булінгу (цькування), 

 порядку реагування на 

 доведені випадки булінгу  

(цькування) та  

відповідальність осіб,  

причетних до булінгу. 

  

 

 
 

2022-2026  Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

 

Стратегічна ціль 2.  

      

Заклад забезпечує сучасну, якісну освіту. 
Операційні цілі Завдання щодо виконання Терміни 

реалізації

  

Виконавці, відповідальні 

1.Справедливе, 

неупереджене, 

об’єктивне та 

доброчесне 

оцінювання 

результатів 

навчання 

здобувачів 

освіти. 

1.Освітній процес спрямовується на 

формування і розвиток ключових 

компетентностей, 

 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні працівники 

2.Вчителі оприлюднюють критерії 

оцінювання, правила та процедури 

оцінювання навчальних досягнень.  

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні працівники 

3. Педагогічні працівники більшу 

увагу приділяють застосуванню  

знань для вирішення прикладних 

завдань.  

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні працівники 

 4.Вчителі  застосовують систему 

оцінювання, спрямовану на 

реалізацію компетентнісного 

підходу. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні працівники 

5.Удосконалення методики 

формувального оцінювання. 

 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні працівники 

6.Освітній процес спрямовується на 

формування і розвиток ключових 

компетентностей за вимогами 

державного стандарту.  

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні працівники 
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2.Систематичне 

відстеження 

результатів 

навчання 

кожного учня та 

надання йому 

підтримки в 

освітньому 

процесі. 

 

1.Якісний рівень освіти 

забезпечується  моніторингом. 

Моніторинг є ефективною 

стратегічною моделлю управління 

якістю освіти та реалізації освітньої 

політики.    

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні працівники 

2.Моніторинг  здійснюється через 

семестрове,  річне, підсумкове 

оцінювання результатів навчальної  

діяльності здобувачів освіти, 

об’єктивність якого систематично 

контролюється.  

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні працівники 

3.Навчальний рік  у закладі 

починається з аналізу діяльності 

закладу  за минулий рік: успішності 

здобувачів освіти, результативності 

учнів в конкурсах, змаганнях, 

олімпіадах, аналізу методичної 

роботи.  

 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні працівники 

4.Постійне спостереження за рівнем 

навчальних досягнень здобувачів 

освіти дає можливість 

урізноманітнити аналітичний 

супровід освітнього процесу.  

 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні працівники 

5.На основі моніторингу рівня 

навчальних досягнень здобувачів 

освіти проводиться порівняльний 

аналіз, за результатами якого 

надається підтримка учням в 

освітньому процесі.  

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні працівники 

6.Класні керівники ведуть 

моніторинг досягнень учнів класу 

(для ознайомлення батьків раз на 

місяць в щоденнику робиться звіт 

навчальних досягнень учня). 

Впровадження електронних 

щоденників та створення окремого 

доступу до освітньої платформи 

ТІМС. 

 

7.Учителі початкової ланки  

формують портфоліо учнів. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні працівники 

 8.Педагогічними працівниками 

відстежується особистий поступ 

кожного учня, що формує позитивну 

самооцінку, відзначають 

досягнення, підтримують бажання 

навчатися, запобігають 

побоюванням помилятися. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні працівники. 
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9.Питання моніторингу навчальних 

досягнень учнів виноситься на 

засідання педагогічної ради, нарад 

при директорі. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

 

3.Система 

оцінювання 

спрямована на 

формування в 

учнів 

відповідальності 

за результати 

свого навчання, 

здатності до 

самооцінювання. 

 

 1.Співпраця з батьками забезпечує 

формування відповідального  

ставлення учнів до результатів своєї 

роботи;   

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні працівники 

2.Впровадження електронного 

журналу та  щоденника.  
2023-2026 Адміністрація 

закладу. 

 

3.На уроках використовуються 

прийоми самооцінювання 

навчальної діяльності здобувачів 

освіти, що формує відповідальне 

ставлення до освітнього процесу;  

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні працівники 

4.Під час канікул, на індивідуальних 

заняттях проводяться 

консультування учнів, які мають 

проблеми в навчанні.  

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні працівники 

5.Ведеться постійна робота з 

обдарованими дітьми з метою 

якісної підготовки до предметних 

олімпіад, конкурсів, змагань, 

успішного ЗНО та ДПА    

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні працівники 

 6.При оцінюванні враховується 

особистий поступ учня, що 

стимулює дитину до роботи.  

2022-2026 Педагогічні працівники 

 

Стратегічна ціль 3.   

 Педагогічну діяльність у закладі здійснюють  фахівці, що 

люблять та поважають дітей.  

Операційні 

цілі  

   

 

Завдання щодо виконання Терміни 

реалізації 

Виконавці, 

відповідальні 

1.Ефективна 

педагогічна 

діяльність 

1.Педагоги активно використовують сучасні 

освітні технології, спрямовують роботу на 

оволодіння здобувачами освіти ключовими 

компетентностями та наскрізними уміннями 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

2.Педагогічні працівники, які діляться досвідом 

роботи через друк у фахових друкованих  та 

Інтернет-виданнях. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

3.Педагогічні працівники враховують ступінь 2022-2026 Адміністрація 
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складності теми, особливості класів, обсяг 

навчального матеріалу, аналізують 

результативність, у разі необхідності - вносять 

корективи .  

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

4.Педагоги уміло використовують можливості 

інтернету, систематично підвищують свою 

цифрову обізнаність. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

5.Педагоги коригують календарне планування в 

залежності від результативності роботи учнів. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

6.Забезпечено  психологічний супровід 

освітнього процесу. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Практичний 

психолог. 

7. Уся методична робота у закладі планується та 

проводиться  на  діагностичній основі за 

попередніми результатами моніторингів. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

2. Педагогічні 

працівники 

Постійно 

підвищують 

професійний  

рівень та 

педагогічну 

майстерність 

1.Вчителі вільно володіють методиками, що 

використовуються в роботі з дітьми з ООП з 

різними нозологіями. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники. 

3.Складаються  діагностичні  

карти, для  відстеження  

 динаміки самовдосконалення, самовизначення, 

професійного  

зростання вчителя, порівняння  

з оцінкою його з боку адміністрації.  

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники. 

4.Реалізація  групових, колективних, 

індивідуальних  форм  роботи та   різноманітних  

методів з метою підвищення професійного рівня 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники. 

5.Участь у семінарах, конференціях, 

 фахових конкурсах, тренінгах,  

міжнародних форумах та виставках з  

метою підвищення рівня  

фахової майстерності педагогів.  

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники. 

6.Проходження фахових курсів підвищення 

кваліфікації на освітніх платформах та при 

обласних інститутах підвищення кваліфікації. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

7.Висока активність педагогів, у конкурсах 

фахової майстерності. 

 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники. 

8.Впровадження технології змішаного навчання. 

 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники. 
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3.Налагоджен

а співпраця з 

учнями, 

батьками, 

працівниками 

закладу  

1.Представники колективу є членами 

тарифікаційної комісії, атестаційної комісії, 

вносять свої пропозиції до складання річного 

плану роботи школи, освітньої програми.  

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники. 

2.Обмін думками між адміністрацією та 

колективом здійснюється через засідання 

педагогічної ради, трудові збори колективу, 

методичні об’єднання, майстер-класи, 

конференції, наради при директорові, 

консультування, засідання психолого-

педагогічного семінару, круглих столів.  

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники. 

Представники 

батьківського 

та 

учнівського 

самоврядуван

ня. 
 

3.У закладі організовано наставництво з молодими 

спеціалістами. 

 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники. 
4.Здійснюється взаємовідвідування уроків та 

заходів між педагогами закладу.  

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники. 

5.Батьки є активними учасниками освітнього 

процесу. Їхня думка  враховується при складанні  

освітньої програми, виборі класного керівника. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники. 

Батьки 

6.У школі щорічно, за окремим планом 

проводиться День матері, День батька, День сім’ї, 

«Вареники фест», сімейні спартакіади. 

 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники. 

Батьки 
7. Діє орган батьківського самоврядування школи 

«Батьківська рада». 

2022-2026 Директор 

Батьки 

4. Організація 

педагогічної 

діяльності та 

навчання 

здобувачів 

освіти 

здійснюється 

на засадах 

академічної 

доброчесності. 

 

1.У закладі розроблено та діє Положення про 

академічну доброчесність. 

При прийомі на роботу працівник знайомиться із 

даним Положенням під розписку після 

ознайомлення із правилами внутрішнього 

розпорядку закладу. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

Батьки 

2.Положення доводиться до батьківської громади 

на конференції, а також оприлюднюється на сайті 

закладу.   

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

Батьки 
3.Етика та академічна доброчесність 

забезпечується учасниками освітнього процесу. 

 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 
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Стратегічна ціль 4.   

Управління закладом  ефективне, демократичне,  

здійнюється на принципах дитиноцентризму, 

людиноцентризму, гуманізму, академічної доброчесності. 

Операційні 

цілі  

   

 

Завдання щодо виконання Терміни 

реалізації 

Виконавці, 

відповідальні 

1.Наявність 

стратегії 

розвитку та 

системи 

планування 

діяльності 

закладу, 

моніторинг 

виконання 

1.Стратегія розвитку закладу відповідає 

особливостям і умовам діяльності закладу 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

 

2.Річний план відповідає завданням, що 

ставить перед собою колектив, сприяє 

покращенню роботи закладу, відповідає 

стратегії розвитку.  

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

 

працівники 

Батьки 
4.Педагогічні працівники систематично 

інформують здобувачів освіти про дотримання 

правил академічної доброчесності.   

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

Батьки 
5.У разі виявлення та встановлення фактів 

порушення етики та академічної доброчесності,  

розробляються заходи з  їх попередження та 

вводиться відповідальність за порушення таких 

правил. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

Батьки 

6.Питання дотримання академічної доброчесності 

слухається на педагогічних радах.  

 

 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

Батьки 
7.Учні та батьки розуміють сутність поняття 

академічної доброчесності та  відповідальність за 

її порушення. 

2021-2026 Батьки 

8.Завжди дотримуються етичні норми 

спілкування між учасниками освітнього процесу 

на засадах партнерства, взаємоповаги. 

2022-2026 Адміністраці

я закладу. 

Педагогічні 

працівники 

Батьки 

 9.Створення стенду «Академічна доброчесність в 

коридорах закладу. 

2023  

 10. Впровадження навчального курсу «Засади 

академічної доброчесності» для 

 4-х класів.  

2023-2026  
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поставлених 

цілей і 

завдань. 

 

 

3.Адміністрацією та педагогами 

вивчаються думки батьківської громади, 

учнів закладу і враховуються при складанні 

річного плану роботи. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

Батьки 

Учнівське 

самоврядування. 

4.Діяльність педагогічної ради спрямована 

на підвищення фахового рівня педагогів і 

реалізує річний план роботи та стратегію 

розвитку закладу. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

 

5.Уразі потреби – до річного плану 

вносяться корективи.  

2022-2026 Адміністрація 

закладу.  

6.3 метою вивчення думки батьків та 

здобувачів освіти щодо якості освітнього 

процесу адміністрацією та практичним 

психологом проводиться анкетування за 

формами запропонованими ВЦЯО 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

Батьки 

 7. Результати виносяться на обговорення, 

враховуються при плануванні роботи та 

здійсненні самоаналізу. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

 

8.На сайті закладу оприлюднюються 

документи, згідно чинного законодавства. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Інженер 

електронік 
9.Приділяється увага створенню 

комфортних умов для всіх учасників 

освітнього процесу з відповідними 

клопотаннями  

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

 10.Директор звертається до управління 

освіти Новоград-Волинської міської ради з 

клопотаннями. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

 

11.Наявність альтернативних джерел 

фінансування 

2022-2026 Адміністрація 

закладу 

2.Сформовані 

відносини 

довіри, 

прозорості, 

дотримання 

етичних 

норм. 

1.На  сайті гімназії є необхідна 

інформація для батьків, педагогічних 

працівників, здобувачів освіти. Постійно 

висвітлюються новини з життя гімназії, 

вакансії. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

Батьки 

2.У коридорах закладу є інформаційні 

стенди для учнів, батьків. Інформація для 

педагогічних працівників оприлюднюється 

в учительській або в інтернет-джерелах.  

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

Батьки 
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3.Практичним психологом закладу 

проводиться анкетування, діагностичні 

дослідження.  

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

Батьки   

4.Індивідуально з батьками учнів 

проводиться консультування. Тісною є 

співпраця класних керівників з психологом, 

соціальним педагогом, адміністрацією 

закладу.   

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

Батьки  

5.З метою формування психологічної 

культури педагогічних працівників у 

закладі систематично проводяться 

психолого-педагогічного семінари, 

майстер класи. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

Батьки 

6.Адміністрація закладу відкрита для 

спілкування, реагує на зауваження, 

пропозиції. На звернення реагує згідно з 

чинним законодавством, знаходить  шляхи 

вирішення проблем.  

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

Педагогічні 

працівники 

Батьки  

3. Ефективна 

кадрова 

політика та 

можливості 

для 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників. 

 

1.Педагогічний колектив закладу 

укомплектований повністю фахівцями.  

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

2.Усі педагогічні працівники працюють за 

фахом. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

3.Кадрова політика адміністрації закладу 

забезпечує стабільність педагогічного 

колективу 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

 

4.Адміністрація закладу чітко 

дотримується норм законодавства у 

питанні дотримання прав учасників 

освітнього процесу. 

2022-2022 Адміністрація 

закладу. 

 

5.Адміністрація закладу враховує думку 

батьків під час вибору предмету для 

поглибленого вивчення, посилення 

предметів, вибору класного керівника, 

розподілі годин індивідуального навчання, 

виборі вчителів - предметників. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

 

6.Питання протидії та негативних проявів 

корупції знаходиться на постійному 

контролі адміністрації закладу. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

 

7.Молоді вчителі залишаються  працювати 

у закладі. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 
8.У закладі створений комфортний  

психологічний мікроклімат. 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 
9.Випускники закладу отримують 

педагогічну освіту та повертаються 

працювати до рідного закладу. 

2022-2026 

 

Адміністрація 

закладу 
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10.Педагогічні працівники закладу 

отримують вищу  педагогічну освіту за 

новими спеціальностями  для задоволення 

кадрових потреб.   

2022-2026 Адміністрація 

закладу 

4. 

Конструктив

на співпраця 

учасників 

освітнього 

процесу, 

взаємодія 

закладу 

освіти з 

місцевою 

громадою. 

 

1.Чітке дотримання норм законодавства у 

питанні дотримання прав учасників 

освітнього процесу;  

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

 

2.Заохочення працівників до 

відповідального ставлення до виконання 

обов’язків 

2022-2026 Адміністрація 

закладу.  

3.Розклад уроків формується відповідно до 

освітньої програми, вікових особливостей 

учнів, коефіцієнтів складності предметів 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

 

4. Налагоджено мережеву взаємодію з 

іншими освітніми закладами, ОІППО, 

інклюзивно-ресурсним центром, 

спортивною школою, Центром творчості 

дітей та молоді, громадськими 

організаціями) 

2022-2026 Адміністрація 

закладу. 

 

5.У закладі реалізується проект 

енергоощадного споживання, комплексної 

термомодернізації, енергозберігаючих 

заходів. 

2022-2026 Міська рада 

Адміністрація 

закладу. 

Завгосп 

 

 

 Очікувані результати реалізації стратегії:  
 

 Створення умов для здійснення освітнього процесу, які забезпечують 

збереження фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти, у тому 

числі дітей з особливими освітніми потребами, попередження булінгу. 

Дискримінації та будь яких видів насильства.  

 Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах 

компетентісного підходу в контексті положень «Нової української 

школи». 

 Розкриття та розвиток здібностей, талантів і можливостей кожної 

дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.  

 Створення простору інформаційної комунікації, широке застосування 

інформаційно комунікаційних  та цифрових технологій.  
 Забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази 

закладу. 
  Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості роботи 

закладу.  
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 Удосконалення мотиваційного середовища дитини.  
 Особиста відповідальність педагога за результати наданих освітніх 

послуг.  
 Підвищення професійної майстерності педагогів, впровадження 

інновацій, реалізація освітніх проєктів, участь у професійних 

конкурсах та сертифікації; накопичення особистого педагогічного 

досвіду (створення авторських програм, методичних розробок тощо). 
  Автономія закладу ( академічна, організаційна, кадрова, фінансова).  
 Формування функціонуючої моделі моніторингу та самооцінювання 

якості освіти та освітньої діяльності з метою аналізу стану та динаміки 

розвитку закладу освіти.  
 Залучення громадськості, батьків, учнів до плідної співпраці з метою 

розвитку закладу освіти.  
 Зростання позитивного іміджу та конкурентноздатності закладу на 

ринку освітніх послуг. 

 

 

Моніторинг і оцінювання якості впровадження Стратегії 

розвитку  

            Моніторинг процесу впровадження Стратегії полягатиме в  

збиранні, фіксації та аналізі даних про такі індикатори розвитку 

школи:  

- відсоток учнів та кількість класів, які навчаються на достатньому та високому 

рівнях навчальних досягнень;  

- кількість учнів (по класах), рівень навчальних досягнень яких змінився (на 

вищий або на нижчий) за результатами підсумкового (семестрового) 

оцінювання та за результатами внутрішніх, а також зовнішніх моніторингових 

досліджень; 

- середньостатистичний показник кількості учнів у класі;  

- відсоток учнів, що вступили на навчання в вищі навчальні заклади, у т.ч. за 

обраним профілем;  

- відсоток педагогічних працівників – авторів навчальних програм та 

посібників; кількість педагогічних працівників, які впроваджують інновації та 

беруть участь у реалізації освітніх проєктів, пройшли сертифікацію;  

- звіти за результатами моніторингових досліджень та підсумки 

самооцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладу;  

- висновки про імідж та конкурентноздатність закладу на ринку освітніх послуг. 
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            Систематичний аналіз отриманих даних дозволить: 

 

-  встановити проміжні та кінцеві результати реалізації цієї Стратегії;  

- своєчасно виявити відхилення від очікуваних результатів і провести 

необхідну корекцію, забезпечити ефективне використання ресурсів Гімназії;  

- мінімізувати ризики та негативні наслідки впровадження передбачених у 

Стратегії заходів. 

                До Стратегії розвитку закладу на 2022-2026 роки можуть     

бути внесені зміни та доповнення.  

 

 

 

 


