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1. Продовжити роботу педагогічного колективу гімназії з реалізації Стратегії розвитку 

на підставі системно-діяльнісного, синергетичного, компетентнісного підходів у 

освітньому й управлінському процесів через систему заходів і дій, передбачених  

законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепцією «Нова 

українська школа», стратегічним та річним планом гімназії, шляхом ефективного та 

доцільного використання ресурсів, співпраці учасників освітнього процесу. 

2. Визначити науково-методичну проблему для роботи педагогічного колективу на 

2020-2025 н.р.  «Формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу». 

 3. Уважати стратегічними напрямами інноваційного розвитку гімназії: 

  оновлення освітнього процесу, у ракурсі вимог «Нової української 

школи», шляхом модернізації основних компонентів освітньої практики 

(змісту, умов, технологій), створення комплексних планів їх реалізації; 

 продовження поетапної реалізації проекту «Нова українська школа», 

втілення в освітній процес її найголовних компонентів: компетентнісний 

підход, формування ключових та предметних компетентностей, між 

предметні зв’язки, використання проектних технологій, ефективних форм 

та методів навчальної діяльності, формування емоційного інтелекту учнів, 

педагогіки партнерства; 

 забезпечення якісних змін в організації та змісті всього освітнього процесу 

шляхом упровадження сучасних інформаійно-комунікативних технологій; 

 продовжити модернізацію управління якістю освіти шляхом 

удосконалення моніторингових досліджень; 

 здійснювати  комплексний аналіз педагогічної, управлінської діяльності та 

освітнього середовища відповідно до правил, критеріїв та вимог, 

визначених в Положенні про внутрішню систему забезпечення якості 

освіти в гімназії; 

 забезпечення особистісного інноваційного зростання учнів, учителів, 

розроблення стратегії і тактики створення ситуації успіху, надання 

можливості самоствердження в найбільш значущих для них сферах 

життєдіяльності; 

 постійно відстежувати особистий розвиток здобувачів освіти, формувати у 

них позитивну самооцінку, визначати досягнення, підтримувати мотивацію 

до навчальної діяльності та бажання навчатися; 

 застосовувати систему оцінювання здобувачів освіти та викладання основ 

наук, спрямованих на реалізацію компетентністного підходу; 

 забезпечення умов для отримання гімназистами високого рівня 

академічних і поглиблених знань з профільних предметів; 

 поліпшення умов для розвитку індивідуальної траєкторії учнів через 

участь у різноманітних інтелектуальних заходах, заняттях дослідницькою 

діяльністю, а також через систему додаткової освіти з метою надання їм 

можливості для найбільш повного задоволення своїх інтересів, потреб, 

самореалізації; 

 удосконалення роботи з портфоліо для коригування підходів у навчанні і 

вихованні на індивідуальному рівні; 



 формування нової парадигми виховання шляхом переходу до педагогіки 

діяльності, яка сприяє розвитку національної свідомості, патріотизму, 

постійному розвитку та самовдосконаленню; 

 підвищення мотивації учнів до здорового способу життя, формування у 

гімназистів та педагогів ідеології здоров’я як життєвої необхідності; 

 забезпечення психолого-педагогічного супроводу успішного розвитку та 

саморозвитку особистості гімназиста; 

 здійснити модернізацію матеріально-технічної бази гімназії, навчально-

методичного забезпечення предметів із метою системного впровадження й 

активного використання інформаційно-комунікативних технологій; 

 поповнення бібліотеки, навчальних кабінетів електронними засобами 

навчання, продовжити роботу по створенні бази електронних уроків; 

 постійно співпрацювати з батьківською громадськістю  на умовах 

педагогіки партнерства через взаєморозуміння, співпрацю, довіру, 

академічну доброчесність; 

 покращувати матеріально технічну базу, проводити ремонтні роботи 

відповідно до Бюджетного запиту (через ДРУО).  

 

 


