СХВАЛЕНО
Засідання педагогічної ради
Протокол від 30.08.2020 №1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від30.08.2020 №160
Директор гімназії №71
__________Л.І.Терновська

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
Запорізької гімназії №71 з поглибленим
вивченням іноземної мови
Запорізької міської ради Запорізької області
на 2020-2026 рр.

І. ВСТУП
1.1. Призначення стратегії розвитку гімназії №71
Запорізька гімназія №71 з поглибленим вивенням іноземної мови
Запорізької міської ради Запорізької області – навчальний заклад І-ІІІ ступенів.
Мова навчання: російська, з 1-го класу 2020 року - українська. Відповідно до
профілю іноземна філологія, в гімназії забезпечується поглиблене вивчення
англійської мови та другої іноземної мови (німецька або французька) з 5-го класу,
що передбачено Статутом гімназії. Це сучасний заклад загальної середньої освіти,
який має потужний кадровий потенціал, ефективно формує соціальні і предметні
компетенції, створює умови для повноцінного інтелектуального, морального,
фізичного розвитку дитини, забезпечує інклюзивне навчання, має достатній
рівень матеріально технічного забезпечення для здійснення освітньої діяльності.

План стратегічного розвитку спрямований на
виконання:
- Конституції України.
- Закону України №2145-VІІІ «Про освіту», прийнятий Верховною Радою України
5 вересня 2017 року.
- Закону України №463-ІХ від 16.01.2020 «Про повну загальну середню освіту».
- Розпорядження Кабінету міністрів України від 14.12.2016 №988-р «Про
схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року».
- Національної Програми "Освіта України ХХІ століття”.
- Національної доктрини розвитку освіти;
- Національної Програми "Діти України”;
- Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
- Конвенції про права дитини;

реалізацію:
- сучасної державної політики в галузі освіти на основі державно-громадської
взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників
освітнього процесу;
- нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;
створення:
- належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти гімназії;
- умов рівного доступу до освіти;
- гуманних відносин в освітньому середовищі, формування й підтримання в учнів
відчуття приналежності до освітньої спільноти гімназії ;
- сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;
- необхідної матеріально-технічної бази;
забезпечення:
- стабільного функціонування закладу;
- формування мережі закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних
запитів і державних вимог;
- впровадження змішаного навчання як технології змін і трансформації;
- впровадження елементів STEАM-технологій як «нової норми» якісної освіти;

STEAM-підхід змінює погляд на навчальний процес, роблячи акцент на
практичних здібностях, де учні розвивають свій творчий потенціал, силу волі та
вчаться співробітництву з іншими.
- суттєвого зростання якості освіти;
- наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.
Стратегія розвитку гімназії визначає систему освіти гімназії на 2020-2026
роки, яка базується на принципі дитиноцентризму. В ній окреслені тенденції змін
в гімназії, які характеризують головні напрямки розвитку з метою оновлення
змісту і організації освітнього процесу і управління на основі інноваційних
процесів.

1.2. Місія, мета та завдачі гімназії №71

1.3. Стратегічна мета
Реалізація положень
Нової української школи
2020-2026 р.

2020
рік

2022
рік
2024
рік
2026
рік

• перехід на викладання предметів державною мовою;
• формування багатомовної особистості, яка вільно володіє державною та
іноземними мовами (англійська, німецька, французька);
• формування компетентностей, що передбачає виявлення простих математичних
залежностей в навколишньому світі у здобувачів освіти першого рівня.
• перехід на рівень базової середньої освіти (5-9 клас), запровадження STEM-освіти.

• забезпечення збільшення кількості навчальних годин на вивчення математики,
впровадження курсів «Логіка», «Математична логіка» у варіативну складову
навчального плану;
• взаємодія, налагодження освітніх контактів з закладами позашкільної освіти, та
забезпечення психологічного супроводу у підготовці до профільного навчання.
• підготовка конкурентоздатного випускника базової школи до здобуття профільної
середньої освіти.

1.4.Стратегія розвитку розрахована на 6 років, включає в себе
компоненти внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та
якості освіти гімназії:

Діяльність Запорізької гімназії № 71 базується на принципах гуманізму,
демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій
та об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного й естетичного
виховання, органічного поєднання загальнолюдських цінностей із національною
історією і культурою, науковості, розвивального характеру навчання та його
індивідуалізації, та передбачає:
- самостійність гімназії у вирішенні основних питань змісту її діяльності,
розвитку різноманітних форм співпраці й партнерства, установлення довіри між
учасниками педагогічної діяльності;
- науковість та ефективність освітнього процесу на основі сучасних педагогічних
досягнень;
- демократизм і гуманізм освітнього процессу.

1.5. Ключові переваги стратегії гімназії:

ІІ. СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ
1. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Освітнє середовище має бути:
1. Відкритим і для дітей, і для громади (розширення «поля свободи» для всіх
учасників освітнього процесу).
2. Гнучким та мультифункціональним (багатоваріативним), яке передбачає
можливість «конструювати світ», орієнтує всіх учасників освітнього процесу на
вільне планування власного навчального простору.
3. Інтерактивним і розвивальним із широкими можливостями для самостійного
пізнання довкілля.
4. Безпечним і здоровим.
5. Гуманістично та індивідуально центрованим, яке створює умови для
персоналізовано-гейміфіковано-соціального навчання та спілкування.
1.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці:
облаштування окремих локацій у приміщенні та на шкільному подвір’ї, що
слугують інтерактивним і багатофункціональним простором не лише для
навчання, а й для відпочинку, здобуття практичних життєвих навичок та розвитку
талантів: творчих лабораторій на кшталт, «мейкерспейсів» (від англ. Maker –
творець, Space – простір) , «фаблів» (від англ. Fabrication laboratory – лабораторії з
виготовлення), хабів (від англ. hub – центр діяльності) : Sport хаб (тренажерний

зал), Cooking хаб (меблі та техніка для облаштування кулінарного хабу), Talent
хаб (обладнання для розвитку талантів), IT хаб (інтерактивні дошки), медіатеки –
простору інформаційної взаємодії; програмне та навчальне забезпечення STEM;
мультимедійне обладнання, електронні освітні ресурси та пристосування для
STEM-ЛАБОРАТОРІЇ, окуляри віртуальної реальності, 3D-принтер; навчальні
роботи, комплекти для моделювання тощо.
1.2. Освітнє середовище вільне від будь-яких форм насильства та
дискримінації:
удосконалення заходів із запобігання та протидії булінгу, проявам дискримінації;
ознайомлення з нормативно-правовими документами щодо виявлення ознак
насильства та запобігання йому; співпраця з представниками правоохоронних
органів та іншими фахівцями з даного питання.
1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання
освітнього процесу:
приміщення та територія облаштовуються з урахуванням принципів розумного
пристосування (доступність до будівлі, адаптованість до використання всіма
учасниками освітнього процесу туалетів, їдальні, коридорів, навчальних кабінетів,
ігрових, спортивних майданчиків), наявність ресурсної кімнати та дидактичних
засобів для осіб з особливими освітніми потребами.
2.СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
2.1. Відкритість, прозорість і зрозумілість для здобувачів освіти та їх
батьків системи оцінювання навчальних досягнень
Будь-яка робота учнів під час проведення навчального заняття має бути
оцінена. Необов’язково через виставлення балів. Вчитель має широко
застосовувати у своїй роботі вербальне оцінювання. У першу чергу йдеться про
використання формувального оцінювання, яке дає змогу оцінити
індивідуальний поступ учня, прогрес у оволодінні ключовими компетентностями.
Відповідно до ст. 42 закону України «Про освіту» всі учасники освітнього
процесу під час навчання мають керуватися принципами академічної
доброчесності.

Оцінювання діяльності учнів під час проведення навчального
заняття(діяльність учителя):
1. Оцінює навчальні досягнення учнів, спираючись на розроблені критерії
відповідно до компетентнісного підходу.
2. Оприлюднює критерії, правили та процедури оцінювання навчальних
досягнень учнів .
3. Надає учням час на обдумування відповіді.
4. Супроводжує відповідь учня уточнюючими запитаннями.
5. Забезпечує зворотний зв’язок щодо якості виконання/виконаного
завдання.
6. Спрямовує оцінювання навчальних досягнень на індивідуальний поступ
учня.
7. Використовує методики самооцінювання і взаємооцінювання учнів.
8. Відзначає досягнення учнів, підтримує у них бажання навчатися.
9. Добирає завдання творчого характеру, спрямоване на оволодіння
ключовими компетентностями, озвучує критерії його оцінювання.
2.2. Застосування внутрішнього моніторингу:
передбачає систематичне відстеження та коригування навчання кожного
здобувача освіти з предметів тричі на рік.
Аналіз результатів стартових (діагностичних) робіт
у________________________навчальному році Запорізької гімназії №71
з________________________________________________в________класі Запорізької гімназії №
71
Учитель___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(П.І.Б, категорія, звання, стаж)

Підручник, за яким працює
вчитель______________________________________________________
Програма__________________________________________________________________________
Порівняння результатів стартової (діагностичної)
роботи з річним оцінюванням (попередній н.р.)
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За списком

Прізвища та імена учнів, що були відсутні (причина, рівень навчальних досягнень)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Прізвища та імена учнів, що написали роботу на 10-12 балів
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Прізвища та імена учнів, що написали роботу на 1-3 бали

П
к
%

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Прізвища та імена учнів, які знизили результат
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Прізвища та імена учнів, які підвищили результат
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Найкраще засвоєно матеріал програми (який?)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Недостатньо засвоєно матеріал (який?)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Причини недоліків
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Яка корекційна робота запланована
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Рівні навчальних досягнень учнів за результатами семестрового оцінювання
(за І семестр)_________________________навчального року
з_________________________________________в_________класі Запорізької гімназії №71
Учитель___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(П.І.Б., категорія, звання, стаж)

Підручник, за яким працює вчитель
____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Програма
__________________________________________________________________________
Порівняння результатів семестрового оцінювання зі стартовим оцінюванням
За списком
Високий
Достатній
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к
к
к
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Річне
Стартове
Семестрове
1. Прізвища та імена учнів, які мають 10-12 балів
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Прізвища та імена учнів, які мають 1-3 бали
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Прізвища та імена учнів, які знизили результати
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Прізвища та імена учнів, які підвищили результати
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Прізвища та імена учнів, які підтвердили результати
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Причини недоліків
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Яка корекційна робота запланована
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Рівні навчальних досягнень учнів за результатами семестрового та річного оцінювання
(за ІІ семестр, рік)_________________________навчального року
з_________________________________________в_________класі Запорізької гімназії №71
Учитель___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(П.І.Б., категорія, звання, стаж)

Підручник, за яким працює вчитель
____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Програма
__________________________________________________________________________

За списком

Річне(попе
редній н.р.)
Стартове

Порівняння результатів оцінювання
Високий
Достатній
Середній
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Початковий
3 2 1 П
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Ісеместр
ІІ семестр
Річне
1. Прізвища та імена учнів, які мають 10-12 балів
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Прізвища та імена учнів, які мають 1-3 бали
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Прізвища та імена учнів, які знизили результати
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Прізвища та імена учнів, які підвищили результати
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Прізвища та імена учнів, які підтвердили результати
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Причини недоліків
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Яка корекційна робота запланована
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Результати моніторингу мають розглядатися на засіданнях шкільних
методичних об’єднань та на засіданнях педагогічних рад. Вони є основою для
прийняття управлінських рішень щодо подолання проблем і негативних
тенденцій.
2.3. Формування у здобувачів освіти відповідального ставлення до
результатів навчання:
ведення учнівських порт фоліо, здійснення оцінювання учня відповідно до
компетентнісного підходу.
3.СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Планування педагогічними працівниками своєї діяльності,
використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з
метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти:
відповідність освітній програмі гімназії; використання освітніх технологій,
спрямованих на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та

наскрізними уміннями; розробка індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів
освіти; створення та використання власних освітніх ресурсів; публікації
професійної тематики; оприлюднення методичних розробок; застосування
інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі.
3.2. Підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних
працівників:
створення умов для активної постійно діючої системи безперервної освіти
педагогів з метою посилення інтелектуально-кадрового потенціалу як важливого
ресурсу інноваційного розвитку та ефективної діяльності гімназії; здійснення
інноваційної освітньої діяльності; участь в освітніх проектах; здійснення
експертної діяльності.
3.3. Співпраця зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками гімназії:
діяльність на засадах педагогіки партнерства із застосуванням особистісно
орієнтованого підходу; налагодження конструктивної комунікації з батьками
здобувачів освіти в різних формах («Кабінет спілкування», «Батьківский
фандрайзинг» тощо) .
3.4. Педагогічна діяльність на засадах академічної доброчесності:
дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та сприяння
дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти.
4. СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Система планування діяльності, моніторинг виконання поставлених
цілей, самооцінювання якості освітньої діяльності:
здійснюються відповідно до стратегії розвитку; планування і здійснення заходів
щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання:
створення належних умов діяльності закладу, стан матеріально-технічної бази,
планування її розвитку, звернення із відповідними клопотаннями до засновника,
здійснення проектної діяльності.
4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм:
створення психологічно комфортного середовища; оприлюднення інформації про
свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах.
4.3. Забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних
працівників:
формування штату, матеріальне та моральне заохочення педагогічних працівників
до підвищення якості освітньої діяльності, здійснення інноваційної діяльності;
сприяння підвищенню кваліфікації.
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття
управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників
освітнього процесу, взаємодії з місцевою громадою:
створення умов для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу;
прийняття рішень з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу;
створення умов для розвитку умов громадського самоврядування; сприяння
виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх
участі у житті місцевої громади; режим роботи та розклад занять враховують
вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам;
створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів
освіти; формування та забезпечення реалізації політики академічної
доброчесності та негативного ставлення до корупції.

З метою демократизації контролю в управлінській діяльності
передбачається залучення до нього всіх учасників освітнього процесу, робота
педагогів в режимі академічної свободи та доброчесності.
ІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ГІМНАЗІЇ

Ключові компетентності ВИПУСКНИКА Запорізької гімназії №71







Спілкування державною мовою через:
Запровадження української мови як мови навчання з 1-го класу
Диктанти єдності
Квести “Слово до слова – складається мова”
Всеукраїнські мовні конкурси, олімпіади
Лепбуки “Цікаві факти про українську мову” тощо
Спілкування іноземними мовами через:









Профільність
Всеукраїнські онлайн-конференції GlobalGeneration
Міжнародні програми обміну та грантові проєкти
Мультимедійні навчальні проєкти як ефективного засобу розвитку навичок
21 століття тощо
ЄвроФест
Всеукраїнські мовні конкурси, олімпіади, МАН
Мовленнєві іспити

Математична грамотність через:





Залучення учнів до Всеукраїнських заходів в рамках популяризації
МАТЕМАТИКИ
Тестові завдання у PISA
Використання 3D моделей на уроках геометрії та анімаційних презентацій
на уроках алгебри (платформа mozaBook)
Позакласну роботу з математики: квести «Цікава математика», ігри
«Фінансова грамотність учнів і математика» тощо
Компетентності в природничих науках через:




ЕКО-проєкти: «Шкільне подвір’я», «Макулатуринг», «Парад квітів»,
«Енергозбереження» тощо
Позакласні заходи в рамках декад природничих наук: майстер-класи
“ЦІКАВІ ФІЗИЧНІ, ХІМІЧНІ, БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДИ”, квести тощо

Інформаційно-цифрова компетентність через:






Віртуальні соціальні мережі, які є потужним засобом для підтримки
комунікації у мережі Інтернет
Відеоконтент
Програмування
Робототехнічні системи: Конструювання робототехнічних систем, Дрони,
Штучний інтелект
Вміння працювати з різноманітними платформами (сервісами)
Уміння вчитися впродовж життя через:





спостереження та дослідження (впровадження елементів STEАMтехнологій як «нової норми» якісної освіти);
вміння ставити перед собою цілі і досягати їх;
власну траєкторію розвитку впродовж життя

Ініціативність і підприємливість через:




проєктну, конструкторську та винахідницьку діяльність (STEАM-проєкти)
конкурс «Фінансова грамотність»
конкурс «Стратегія фірми»

Соціальна та громадянська компетентності через:






Шкільне самоврядування, де навчають основам управління
Соціальні проєкти «Дай лапу, друг» (допомога безпритульним
чотирилапим), «Милосердя» (допомога малозабезпеченим сім’ям, людям
похилого віку) тощо
Шкільна служба порозуміння

Обізнаність та самовираження у сфері культури через:




Участь у мистецьких конкурсах
Співпраця з позашкільними навчальними закладами
Створення культурних проєктів-маршрутів

Екологічна грамотність і здорове життя через:




Створення безпечних умов для учасників освітнього простору
Пропаганда здорового та безпечного способу життя
ЕКО-проєкти: «Шкільне подвір’я», «Макулатуринг», «Парад квітів»,
«Енергозбереження» тощо

