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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; 
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 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; 
 

 
 
 

- 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. 
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1.2. Місія, мета та завдачі гімназії №71 

розвитку освіти 
впродовж життя.  

Створення умов для переходу до нової 

структури освіти – І-ІІІ рівня “Ліцей” зі 

стуктурним підрозділом “початкова школа”.

Реалізація положень Нової української 

школи – перехід в 2022 році на рівень базової 

середньої освіти .

Розбудова внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти.

Створення сприятливого освітнього 

середовища на основі принципів 

дитиноцентризму та педагогіки партнерства.

Подальша розбудова інклюзивних класів

Імплементація  світових інноваційних 

форм та практик організації освітнього процесу.

ЗадачіМІСІЯ МЕТА

Формування усебічно 

розвиненої особистості 

здатної до критичного 

мислення, патріота, 

інноватора з 

прагненням до 

пізнання та розвитку 

впродовж життя.  

Подальший розвиток умов 

для якісного надання освітніх 

послуг шляхом тісної взаємодії 

в системі “здобувачі освіти-

батьки здобувачів освіти -

педагоги”.

Облаштування дружнього 

для дітей і ефективного 

шкільного життя та високої 

якості освіти.

Зміцнення відчуття 

приналежності кожного учня 

до освітньої спільноти закладу.

1.3. Стратегічна мета 

Реалізація положень 

Нової української школи 

2020-2026 р. 

2020
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.

2022
рік

• приведення установчих документів у відповідність із Законами України “Про освіту”, “Про повну 
загальну середню освіту”;

• перехід на рівень базової середньої освіти (5-9 клас), навчання учнів за програмою дванадцятирічної 
повної загальної середньої освіти;

• запровадження STEM-освіти.

2024
рік

• забезпечення збільшення кількості навчальних годин на вивчення математики, впровадження курсів 
«Логіка», «Математична логіка» у варіативну складову навчального плану;

• взаємодія, налагодження освітніх контактів з закладами вищої освіти, позашкільної освіти та 
забезпечення психологічного супроводу у підготовці до профільного навчання.

2026
рік

• підготовка конкурентоздатного випускника базової школи до здобуття профільної середньої освіти;
• забезпечення функціонування мережі класів з дотриманням вимог чинного законодавства.
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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: 

 

Початкова освіта       

Адаптаційно

-ігровий 

цикл

(1-2 роки)

Основний 

цикл

(3-4 роки)

Англійська 

мова

Базова середня 

освіта

Адаптаційний цикл 

(5-6 роки)

Базове предметне 

навчання

(7-9 роки)

Англійська 

мова 

+ II іноземна 

мова

Іноземні 

мови

МатематикаІнформатика

Я 

досліджу

ю світ
Математика і 

природничі 

науки

Природничі 

науки і 

технології

Профільна 

середня освіта

Англійська 

мова

Філологічний, 

іноземна 

філологія

Природничо-

математичний

Суспільно-

гуманітарний

 



6 
 

 

Одним із пріоритетних напрямків розвитку сучасної освіти стає перехід 

старшої школи на профільне навчання, у зв’язку з чим виникає потреба у 

проведенні заходів по удосконаленню освіти, забезпеченні системи допрофільної 

підготовки, чіткого визначення додаткового напрямку профілізації гімназії.  

Пріоритети нового етапу трансформації старшої школи  на засадах 

профільності: 

1. Удосконалення системи допрофільної підготовки. 

2. Подальший розвиток освітніх послуг. 

3. Створення системи інформаційних ресурсів з питань розвитку профільної 

освіти. 

4. Підвищення кваліфікації кадрів. 

5. Моніторинг якості профільної освіти. 

6. Розширення міжнародних зв’язків із закладами освіти. 

7. Підписання дієвих договорів з закладами вищої освіти міста та України. 

8. Імплементація світових інноваційних форм та практик організації освітнього 

процесу. 

9. Забезпечення психологічного супроводу та відповідної матеріально-технічної 

бази. 

 

Головні завдання допрофільної підготовки: 
 

 розвиток  пізнавальних і професійних інтересів, ключових компетентностей, які 

забезпечують успішність у майбутній професійній діяльності; 

 виявлення інтересів, нахилів і здібностей учнів, формування практичного досвіду в 

різних сферах пізнавальної та професійної діяльності, орієнтованого на вибір 

профілю навчання у старшій школі; 

 надання психолого-педагогічної допомоги при формуванні в  учнів  уявлень про 

життєві, соціальні цінності, у тому числі пов'язаних із професійним становленням. 

Суттю допрофільної підготовки є створення освітнього середовища, яке 

сприятиме подальшому профільному самовизначенню здобувачів освіти шляхом 

організації курсів за вибором, інформаційної роботи і профільної орієнтації.  

Основними складовими допрофільної підготовки є основні компетентності 

здобувачів освіти: 

інтелектуальна компетентність як здатність працювати з різноманітною 

інформацією, схильність до науково-дослідницької діяльності; 

діяльнісна компетентність як уміння самостійно конструювати навчальну 

діяльність; 

рефлексивна компетентність як спроможність здійснювати самооцінку та 

самоконтроль; 

особистісна компетентність як бажання та вміння виявляти цілеспрямованість, 

ініціативу та самостійність; 

креативна компетентність як схильність до нових ідей, пошуку нових 

нестандартних рішень; 
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емоційна компетентність як вміння адекватно реагувати на різноманітні, часто 

нестандартні ситуації. 

Основні компоненти допрофільної підготовки:  

- елективні курси (предметні та орієнтаційні); 

- інформаційна робота та профільна орієнтація. 

Етапи допрофільної підготовки: 

ПЕРШИЙ ЕТАП (5-7-й КЛАСИ) - це етап формування профільних інтересів 

учнів.  

Мета: формувати пізнавальний інтерес і мотиви пізнання через різноманітні 

форми позакласної роботи з предметів: гуртки, турніри, конкурси, олімпіади, 

квести тощо. 

ДРУГИЙ ЕТАП (8-9-й КЛАСИ) - це етап становлення профільних намірів.  

Мета: збільшення  значення  рівня навчальних досягнень  учнів з навчальних 

предметів,  вивчення різноманітних курсів, організація самостійної роботи учнів 

відповідно до їх індивідуальних нахилів.  

Вимоги до організації вивчення курсів за вибором: 

-  їх достатня кількість для визначення напряму профільного навчання; 

- поступове введення за рахунок годин варіативного освітнього компонента; 

-  поділ класу на групи.  

Мета поглибленого вивчення предмета: 

-  розширення й поглиблення змісту; 

-  формування стійкого інтересу до предмета; 

-  розвиток відповідних здібностей та орієнтації на професійну діяльність, де й 

використовуються одержані знання.  

Поглиблене вивчення здійснюється  за спеціальними програмами та підручниками. 

Допрофільна підготовка має здійснюватись також через факультативи, предметні 

гуртки, наукові товариства учнів, Малу академію наук, предметні олімпіади.  

Основною метою цих етапів є  формування в учнів 9-х класів  усвідомленого 

вибору подальшого профілю навчання.  

Учні 9-х класів  повинні вміти: 

-  об'єктивно оцінювати свої здібності до навчання за різними профілями; 

-  здійснювати вибір профілю, який співпадає зі здібностями та інтересами; 

-  бути готовими докласти зусилля для отримання якісної освіти. 

Підсумком діяльності  є мотиваційна, інформаційна та практична готовність учня 

до вибору  подальшого профілю  навчання. 

 

Головні завдання профільної підготовки: 
 

 створити організаційно-педагогічні умови, щоб реалізувати індивідуальні 
освітні траєкторії,  

 забезпечити педагогічний супровід для побудови індивідуального освітнього 
маршруту. 

 Індивідуальні освітні траєкторії  прокладають за напрямами профілізації. За 

результатами опитування учнів 9-х класів  ними можуть бути філологічний (88%), 

суспільно-гуманітарний (48%), природничо-математичний (38%). Індивідуальна 
освітня траєкторія передбачає створення освітнього середовища, 
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зорієнтованого на особистісні здібності здобувачів освіти та їхній розвиток 
через різні види діяльності, передусім практичної. 

 

Через індивідуальну освітню траєкторію реалізується принцип 
варіативності навчання, тобто учні можуть вибирати профіль, предметні курси 
за вибором, курси загальнокультурного розвитку, гуртки, платні послуги, 
індивідуальні консультації, послуги додаткових освітніх ресурсів, які 
надаються у закладі, творчі, дослідницькі роботи, проєкти, засоби оцінювання 
освітньої діяльності, строк їхньої реалізації, громадську діяльність. 
Перспективний план трансформації гімназії №71 

 
№ 

з/п 
Основні заходи 

Орієнтовні 

терміни 
Відповідальні 

1. Організаційно-підготовча діяльність 

1.1. 

Опрацювання чинного 

законодавства (Законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту») з педагогічними 

працівниками. 

Впродовж 

2020/2026 

Адміністрація  

гімназії  

1.2. 

Визначення індикаторів для 

проведення моніторингу щодо 

організації освітнього процесу в 

закладі загальної середньої освіти.  

Серпень 2020 Заступники 

директора 

1.3. 

Проведення моніторингу щодо 

організації освітнього процесу в 

закладі за визначеними 

індикаторами. 

Щорічно: 

Жовтень, 

грудень, травень, 

червень 

Заступники 

директора 

1.4. 

Приведення установчих документів 

у відповідність з чинним 

законодавством. 

2021/2022 

Адміністрація  

гімназії 
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№ 

з/п 
Основні заходи 

Орієнтовні 

терміни 
Відповідальні 

1.5. 

Формування тимчасових творчих 

груп педагогів, що працюють над 

реалізацією змін в закладі 

2021/2026 

Керівники ШМО 

1.6. 

Вивчення потреб учасників 

освітнього процесу та стану 

готовності педагогічного колективу 

до трансформації закладу  

2020/2021 

Адміністрація  

гімназії 

1.7. 

Налагодження співпраці з 

закладами вищої освіти, закладами 

післядипломної педагогічної 

освіти, громадськими 

організаціями з метою обміну 

досвідом та колаборативним 

вирішенням складних питань в 

науково-дослідницькій діяльності 

учнів  

2020/2026 

Сметана Ю.О. 

1.8. 

Пролонгація та укладення 

міжнародних угод про співпрацю з 

закладами вищої освіти, 

громадськими організаціями 

2020/2026 

Терновська Л.І. 

1.9. 
Підготовка вчителів до 

інноваційної діяльності 
2020/2026  

Адміністрація  

гімназії 

2.0. 
Підведення підсумків 

2026 
Адміністрація  

гімназії 

2. Створення умов для функціонування закладу (з урахуванням 

комплексного аналізу) 

2.1. 
Здійснення аналізу стану 

матеріально-технічної бази ЗЗСО. 

Щорічно Кликова В.І. 

2.2. 
Здійснення аналізу кадрового 

потенціалу 

Щорічно Маліцька Н.В.  

2.3. 
Здійснення аналізу учнівського 

контингенту 

Щорічно Сметана Ю.М. 

2.4. 

Вивчення умов щодо створення 

безпечного середовища 

життєдіяльності учасників 

освітнього процесу 

2020/2021  Кликова В.І. 

2.5. 

Залучення інформаційно-

ресурсного центру для формування 

інформаційно-комунікативної, 

соціокультурної компетентностей 

учасників освітнього процесу 

2020/2026 Качерова Т.В. 

2.6. 

Здійснення аналізу використання 

мережі Internet (забезпеченість 

робочих місць педагогічних 

працівників, забезпеченість 

Щорічно Кликова В.І. 

Анісова О.М. 
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№ 

з/п 
Основні заходи 

Орієнтовні 

терміни 
Відповідальні 

доступу до мережі для учнів та 

безпеки програмного забезпечення) 

2.7. 

Організація : 
 - семінарських занять, на яких 

ознайомлювати вчителів 
із сучасними вітчизняними 
та зарубіжними концепціями 
диференціації та індивідуалізації 
навчання учнів; 

 - експериментальної творчої 
групи  «Технологія формування 
індивідуальних освітніх 
траєкторій навчання». 

 

2021/2026 Адміністрація, 

керівники ШМО 

2.7. 

Вивчення готовності педагогічних 

працівників до інноваційної та 

експертної діяльності 

2026 Адміністрація 

гімназії 

2.8. 

Впровадження в гімназії системи 

ведення електронних щоденників 

та журналів на порталі «Нові 

знання» NZ.UA та їх повноцінне 

функціонування 

2021/2022 Маліцька Н.В. 

Анісова О.М. 

2.9. 

Вивчення стану навчання дітей з 

особливими освітніми потребами, 

визначення необхідності створення 

індивідуальних освітніх траєкторій 

Щорічно Анісова О.М. 

3. Співпраця з учнями, батьками та громадськістю 

3.1. 

Проведення батьківських зборів 

щодо трансформації закладів освіти 

та подальшого здобуття повної 

загальної середньої освіти учнями 

9-х класів. 

Травень 2021 Заступники 

директора 

3.2. 

Проведення анкетування батьків 

учнів 9-х класів щодо вибору 

закладу освіти (професійний або 

академічний ліцей) для подальшого 

здобуття повної загальної середньої 

освіти та профілю навчання. 

Щорічно Заступники 

директора 

3.3. 

Проведення анкетування учнів 9-х 

класів щодо вибору закладу освіти 

(професійний або академічний 

ліцей) для подальшого здобуття 

повної загальної середньої освіти 

та профілю навчання. 

Щорічно Заступники 

директора 

3.4. Створення вайбер-спільноти новин 2021/2026 Маліцька Н.В. 
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№ 

з/п 
Основні заходи 

Орієнтовні 

терміни 
Відповідальні 

шкільного життя «71 online» для 

учнів гімназії та її функціонування 

3.5. 

Проведення навчальних тренінгів 

щодо: формувального оцінювання, 

педагогічної взаємодії, тощо 

Щорічно Заступники 

директора 

3.6. 

Проведення засідань науково-

методичних ради гімназії, 

учнівського самоврядування 

Щорічно Заступники 

директора 

 

Співпраця з ЗВО 

Що дає школі взаємозв’язок з ЗВО: 

 створення навчально-матеріальної бази з навчальних дисциплін; 

 опанування новими формами і методами роботи з учнями по  забезпеченні в них 

високого рівня знань, умінь і навичок; 

 вдосконалення роботи з обдарованими дітьми,  розширення кругозору як учня, 

так і вчителя. 

Співпраця школи з ЗВО передбачає роботу в кількох напрямках: 

- підвищення психологічної та методичної компетентності вчителів ; 

- контакти вчителів  з викладачами ЗВО з метою консультацій та обміну досвідом; 

- проведення тренінгів викладачами та студентами ЗВО для учнів школи; 

- проведення агітаційно-роз’яснювальної та професійно-орієнтаційної роботи з 

учнями. 

Форми науково-методичної роботи: 

 проведення спільних круглих столів з найбільш важливих питань спільної 

діяльності; 

 організація методичних семінарів при кафедрах ЗВО з участю педагогів школи;  

 участь у щорічних студентських науково-практичних конференціях; 

 рецензування викладачами ЗВО дослідницьких робіт учнів; 

 залучення вчителів до участі в науково-практичних конференцій на базі ЗВО; 

 участь  на базі ЗВО у предметних олімпіадах і конкурсах серед учнів середніх 

шкіл; 

 залучення учнів на базі ЗВО до роботи факультативів і наукових гуртків; 

 надання методичної допомоги викладачами ЗВО при розробці навчальних 

програм з профільних дисциплін; 

 підготовка і видання спільних наукових збірників статей, навчальних посібників; 

 організація науково-дослідницької діяльності учнів старших класів під 

керівництвом викладачів ЗВО; 

 залучення викладачів ЗВО до підготовки учнів до  олімпіад і конкурсів. 

Таким чином, систему співпраці  з ЗВО можна побудувати так, щоб максимально 

задовольнити найрізноманітніші потреби учнів, надати можливість отримання 

вищої освіти за різними напрямками, що дозволить забезпечити випускникам 

перспективну і цікаву роботу в майбутньому. 
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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 
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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) 
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Підручник, за яким працює 

вчитель______________________________________________________ 

Програма__________________________________________________________________________ 

Порівняння результатів стартової (діагностичної)  

роботи з річним оцінюванням (попередній н.р.) 
Стартовий 

контроль 

За 

списко

м 

Роботу 

викона

ли 

 
Високий 

 
Достатній 

 
Середній 

 
Початковий 

   12 11 10 В 9 8 7 Д 6 5 4 С 3 2 1 П 

   к

% 

к

% 

к

% 

к

% 

к

% 

к

% 

к

% 

к

% 

к

% 

к

% 

к

% 

к

% 

к

% 

к

% 

к

% 

к

% 

   
 

                

Річне 
оцінювання 

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  

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

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 
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Учитель____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(П.І.Б., категорія, звання, стаж) 

 

Підручник, за яким працює вчитель ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Програма __________________________________________________________________________ 

 

Порівняння результатів семестрового оцінювання зі стартовим оцінюванням 

 За списком Високий Достатній Середній Початковий 

  12 11 10 В 9 8 7 Д 6 5 4 С 3 2 1 П 

  к 

% 

к 

% 

к 

% 

к 

% 

к 

% 

к 

% 

к 

% 

к 

% 

к 

% 

к 

% 

к 

% 

к 

% 

к 

% 

к 

% 

к 

% 

к 

% 

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 
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з_________________________________________в_________класі Запорізької гімназії №71 

Учитель____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(П.І.Б., категорія, звання, стаж) 

 

Підручник, за яким працює вчитель ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Програма __________________________________________________________________________ 

 

 

Порівняння результатів  оцінювання  

 За списком Високий Достатній Середній Початковий 

  12 11 10 В 9 8 7 Д 6 5 4 С 3 2 1 П 
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Річне(попе

редній н.р.) 

                 

Стартове                  

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 
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_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

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. 
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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  

Очікувані результати розвитку гімназії:

Заклад освіти І-ІІІ 

рівня «Ліцей» зі 

структурним 

підрозділом 

«Початкова 

школа».

Функціонує 

мультимедійний 

супровід 

навчальних занять 

згідно вимог 

програми та 

календарно-

тематичного 

планування на 

основі ТВ-уроків, 

інтернет ресурсу 

та власних 

наробок вчителів, 

для дистанційної 

форми навчання.

Впроваджено 

систему 

змішаного 

навчання 

(blended 

learning).

Вмотивований і

компетентний

вчитель

(ментор,

модератор,

фасилітатор)

Створено школу, 

яка надає 

необхідні у 

сучасному світі 

практичні 

навички, 

забезпечує 

високий рівень 

якості освіти і 

враховує 

індивідуальність  

кожного учня в 

навчальному 

процесі.

Конкурентно-

здатний 

випускник 

(профільної 

школи), у якого 

сформовані 

ключові 

компетенції. 

 
Ключові компетентності ВИПУСКНИКА Запорізького ліцею №71 

Спілкування державною мовою через: 

 запровадження української мови як мови навчання з 1-го класу; 

 диктанти єдності; 
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 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; 

 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 STEАM-технологій  

як «нової норми» якісної освіти);  

 вміння ставити перед собою цілі і досягати їх; 

 власну траєкторію розвитку впродовж життя. 
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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. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Головні завдання профільної підготовки:
	Що дає школі взаємозв’язок з ЗВО:
	 створення навчально-матеріальної бази з навчальних дисциплін;
	 опанування новими формами і методами роботи з учнями по  забезпеченні в них високого рівня знань, умінь і навичок;
	 вдосконалення роботи з обдарованими дітьми,  розширення кругозору як учня, так і вчителя.
	Співпраця школи з ЗВО передбачає роботу в кількох напрямках:
	- підвищення психологічної та методичної компетентності вчителів ;
	- контакти вчителів  з викладачами ЗВО з метою консультацій та обміну досвідом;
	- проведення тренінгів викладачами та студентами ЗВО для учнів школи;
	- проведення агітаційно-роз’яснювальної та професійно-орієнтаційної роботи з учнями.
	Форми науково-методичної роботи:
	 проведення спільних круглих столів з найбільш важливих питань спільної діяльності;
	 організація методичних семінарів при кафедрах ЗВО з участю педагогів школи;
	 участь у щорічних студентських науково-практичних конференціях;
	 рецензування викладачами ЗВО дослідницьких робіт учнів;
	 залучення вчителів до участі в науково-практичних конференцій на базі ЗВО;
	 участь  на базі ЗВО у предметних олімпіадах і конкурсах серед учнів середніх шкіл;
	 залучення учнів на базі ЗВО до роботи факультативів і наукових гуртків;
	 надання методичної допомоги викладачами ЗВО при розробці навчальних програм з профільних дисциплін;
	 підготовка і видання спільних наукових збірників статей, навчальних посібників;
	 організація науково-дослідницької діяльності учнів старших класів під керівництвом викладачів ЗВО;
	 залучення викладачів ЗВО до підготовки учнів до  олімпіад і конкурсів.

	Спілкування державною мовою через:

