Міністерство освіти і науки України
Сумська обласна рада
Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та
творчо обдарованих дітей»
на 2021 – 2026 роки

СХВАЛЕНО
На засідання педагогічної ради
КЗСОР «Сумська обласна
гімназія-інтернат для талановитих
та творчо обдарованих дітей»
27.08.2021 протокол № 6

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ КЗСОР «Сумська обласна
гімназія-інтернат для талановитих
та творчо обдарованих дітей»
30.08.2021 № 53-ОД

ПАСПОРТ
Стратегії розвитку сучасного освітнього простору
Найменування
Стратегії

Стратегія розвитку сучасного
освітнього простору
КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих
та творчо обдарованих дітей» на 2021-2026 роки
Керівник
Пєсоцька І.О., директор КЗСОР «Сумська обласна гімназіяСтратегії
інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»
НормативноЗакон України «Про освіту»
правове
Закон України «Про загальну середню освіту»
забезпечення
Концепція №б/н від 14.08.2017 «Нова українська школа».
Стратегії
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2017р. №903-р «Про затвердження плану заходів на 20172029 роки із запровадження Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа».
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня
2017 р. № 526-р «Про Національну стратегію реформування
системи інституційного догляду та виховання дітей на 20172026 роки».
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада
2011 року № 1392 «Про затвердження Державного
стандарту базової та повної загальної середньої освіти».
Нормативно-правове забезпечення реалізації Стратегії
здійснюється через неухильне дотримання чинного
національного освітнього законодавства.
Ключові терміни Рівний доступ до якісної освіти, спеціалізована освіта,
профільна освіта, нова українська школа, інноваційний
менеджмент, індикатори якості освіти, державногромадська система управління освітою
Візія, місія
Візія закладу освіти.
та цінності
Гімназія – впевнений старт у самостійне життя:
сучасна система управління;
фахова педагогічна команда;
наукові дослідження та інноваційна діяльність;
полікультурне освітнє середовище;
територія успіху;
педагогічно
насичена,
безпечна
та
комфортна
інфраструктура;
привабливий партнер соціуму.
Стратегія розвитку освітнього простору як організаційна
основа управлінської політики КЗСОР ««Сумська обласна
гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих
дітей» представляє собою комплекс ефективних механізмів
та сучасних методів управління педагогічною системою,
ресурсно забезпечених та направлених на оновлення
структури, змісту та технологій освітнього середовища.
Ця Стратегія розвитку розглядає місію як орієнтир

(прогнозований результат) розвитку закладу освіти через
активну участь у формуванні інтелектуального потенціалу
країни шляхом створення умов для розвитку індивідуальних
особливостей кожної дитини, особливо з сільської місцевості,
виховання компетентного, творчого, успішного громадянина,
який відповідає вимогам інформаційного суспільства,
інноваційної економіки, задачам побудови демократичного
громадянського суспільства; розвиток особистісних моральних
цінностей,
правової
культури,
толерантності
до
багатонаціонального та полікультурного світу.
Цінності.
Ефективність та успішність
Повага до особистості дитини й дорослого
Спільна праця, партнерство, довіра
Прозорість, толерантність, відкритість
Патріотизм та національна гідність
Рівні можливості
Професійність, безперервний розвиток
Стратегічна мета Стратегічна мета полягає в модернізації освітнього
та завдання
простору КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для
Стратегії
талановитих та творчо обдарованих дітей» у відповідності
до ідеології Нової української школи та соціального
замовлення суспільства.
Стратегічна задача 1. Зміна типу (перейменування) КЗСОР
«Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та
творчо обдарованих дітей» на КЗСОР «Науковий ліцейінтернат – заклад спеціалізованої освіти II-III ступеня
наукового профілю «ОБДАРОВАНІСТЬ» на засадах
правонаступництва відповідно до вимог Закону України
«Про освіту» (ст. 48 п.3-1) із збереженням у складі закладу
пансіону з цілодобовим утриманням учнів (вихованців).
Стратегічна задача 2. Створення умов талановитим та
обдарованим мешканцям Сумської області для отримання
якісних освітніх послуг на засадах наближення до території
їх проживання (реєстрації).
Стратегічна задача 3. Модернізація функцій управлінської
діяльності, удосконалення системи управління ліцею
шляхом реалізації моделі, розробленої на основі системи
міжнародного моніторингу якості освіти з урахуванням
регіонального аспекту.
Стратегічна задача 4. Оптимізація системи професійного
та особистісного зростання педагогічних працівників
відповідно до вимог НУШ та сучасного освітнього
простору.
Стратегічна задача 5. Розвиток та змістовне наповнення
полікультурного відкритого освітнього середовища як
умова формування сучасної успішної компетентної
особистості випускника ліцею.

Етапи реалізації
Стратегії

Фінансоворесурсне
забезпечення
Стратегії

Стратегічна задача 6. Оновлення та модернізація
інфраструктури ліцею; забезпечення сучасних, безпечних та
комфортних умов освітнього простору.
Стратегічна задача 7. Створення системи взаємодії
закладу освіти з громадськими та соціальними інститутами
для інвестування додаткових ресурсів та розширення сфери
соціалізації ліцеїстів
І. Інформаційно-проектний (вересень 2021 – червень
2022):
розробка моделі майбутнього ліцею з урахуванням
Концепції НУШ та нових державних стандартів;
створення системи моніторингу реалізації програми,
переліку необхідних підпрограм та локальних нормативних
актів необхідних для оновлення освітнього середовища.
ІІ. Реалізація програми (липень 2022 – червень 2025):
реалізація основних заходів програми відповідно до
стратегічних задач;
забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
інвестування в модернізацію інфраструктури ліцею та
інноваційний зміст освітнього процесу;
психолого-педагогічний та науково-методичний супровід
реалізації програми (адаптація роботи структурних
підрозділів до нових умов та напрямів діяльності,
розширення повноважень та відповідальності в умовах
інноваційної діяльності);
забезпечення сучасних, безпечних та комфортних умов
освітнього простору (в умовах цілодобового перебування
учнів у закладі освіти);
ІІІ. Аналітико-узагальнюючий (липень 2025 – грудень
2026):
підсумковий моніторинг реалізації основних програмних
заходів;
узагальнення результатів реалізації програми шляхом
обговорення на засідання Ради закладу освіти, педагогічної
ради, науково-методичної ради тощо;
визначення мети, завдань та напрямів розвитку закладу
освіти на наступний життєвий цикл.
Кошти державного бюджету, у тому числі шляхом надання
освітніх субвенцій місцевим бюджетам;
кошти обласного бюджету;
позабюджетні надходження, у тому числі інших джерел, не
заборонених законодавством.

Примітка: На кожному з етапів реалізації Стратегії можливе коригування
критеріїв та показників, з урахуванням програмних заходів, фінансового стану
освітнього середовища та регіонального аспекту.

Стратегія розвитку освітнього простору
КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих
та творчо обдарованих дітей»
ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного
суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості та культури
всього населення набувають вирішального значення для економічного і
соціального поступу країни. Інтеграція та глобалізація соціальних, економічних і
культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку української
держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи
освіти, зумовлюють її випереджувальний характер. Входження України в
інтеграційні світові процеси з їх динамічними змінами на всіх напрямах
життєдіяльності
людини
поставили
нові
вимоги
до
формування
конкурентоспроможної особистості, яка здатна до самоосвіти та професійного
оновлення знань, володіє навичками програмування власного професійного та
життєвого шляху. Завдання підготовки молоді до соціальної інтеграції, успішної
реалізації життєвих планів і програм належить системі загальної середньої освіти.
Тому постає необхідність створення відкритого інформаційного освітнього
простору для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, впровадження
методик STEM-освіти, основ медіаосвіти, формування загальної медіаграмотності,
забезпечення сучасної управлінської діяльності та підвищення
фахової
кваліфікації педагогічних працівників.
Обґрунтування концептуальної ідеї розвитку
КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих
та творчо обдарованих дітей»
Освіта сьогодні перебуває під глибоким впливом змін в сучасному
суспільстві. Так, протягом останніх десятиліть в багатьох країнах світу та в Україні
відбувалась зміна суспільної парадигми – від технократичної до індустріальної, від
індустріальної до інформаційної. На розвиток освіти вплинули суспільні
інтеграційні процеси.
Ці зміни відбулись такими темпами, що привели до потреби негайного
перегляду та реформування освіти на всіх рівнях, оскільки існуючі системи не
повністю відповідали сучасним запитам та потребували переорієнтації.
Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення відносить
вміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби
інформаційного суспільства, підготують молодь до нових ролей в цьому
суспільстві. Саме тому важливим сьогодні є не тільки вміння оперувати власними
знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб
ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко
приймати рішення, навчатись впродовж життя.
Сучасна парадигма освіти орієнтує школу на реалізацію особистісноорієнтованого навчання. Метою шкільної освіти є розвиток та виховання людини,
здатної впливати на особистісну освітню траєкторію, в інтеграції з національними
та загальнолюдськими досягненнями.

Сучасна демократія вимагає від людини готовності й здатності до активної
участі у справах суспільства і держави на основі глибокого усвідомлення своїх
прав та обов'язків, себе, як повноправного члена соціальної спільноти, громадянина
своєї країни.
Ці пріоритети передбачають орієнтацію на відродження національної
гідності, патріотизму й громадянської зрілості особистості, що включає освіченість
на рівні кращих світових зразків, гуманізм, духовність, діловитість; активну
позицію кожної людини, зокрема, її самореалізацію у матеріальній і духовній
сферах суспільного життя, дотримання конституційних норм тощо.
Головним завданням освітньої політики закладу освіти є створення такого
навчального середовища, що:
соціально, ментально і культурно відтворює потреби суспільства й держави;
одночасно органічно вписується в національну та міжнародну системи
освіти, відображаючи їх загальнолюдські потреби та інтереси;
формує всебічно розвинену та соціально зрілу особистість, яка володіє
вміннями й навичками, необхідними людині ХХІ століття;
максимально обмежує вплив негативних рис суспільства на випускника та
формує з учнів майбутню українську еліту.
Складові освітнього середовища закладу освіти:
насичена, цілеспрямована інтелектуальна творча діяльність усіх суб’єктів
навчально-виховного процесу;
соціальне життя навчального закладу, яке втілюється у різноманітних формах
виховної роботи;
медіаосвітнє оточення як поле, в якому реалізується навчання та спілкування.
Входження молодого покоління в глобалізований, динамічний світ, у
відкрите інформаційне суспільство підносить роль життєвої, медіаосвітньої та
соціальної компетентності учнів закладу освіти.
У зв’язку з цим, актуальним завданням педагогічного колективу є
формування в учнів компетенцій:
бути гнучким, мобільним, уміти інтегруватись у динамічне суспільство,
презентувати себе на ринку праці;
критично мислити;
використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем;
генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й відповідати за них;
володіти комунікативною культурою, вміти працювати в команді;
уміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій та уникати їх;
цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації у
професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави;
бути медіаграмотним, уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з
різних джерел, застосовувати
її для індивідуального розвитку й
самовдосконалення;
бережливо ставитися до свого здоров'я і здоров'я інших як найвищої цінності;
бути здатним до власного вибору з численних альтернатив, що пропонує
сучасне життя.

Компетентнісний підхід до формування змісту освіти став новим
концептуальним орієнтиром КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для
талановитих та творчо обдарованих дітей».
Пріоритетними принципами діяльності педагогічного колективу закладу є:
демократизація (у принципах управління – співробітництво, партнерство,
взаємоповага, взаємодопомога; колегіальність у прийняті управлінських рішень);
гуманізація (гармонізація стосунків між усіма учасниками педагогічного
процесу; створення сприятливих умов для творчої самореалізації усіх суб’єктів
навчально-виховного процесу; утвердження особистості як найбільшої цінності у
суспільстві; створення умов для професійного росту працівника, його
самовираження, особистісного вдосконалення);
особистісно-зорієнтований підхід (створення умов для досягнення
особистісного росту; прийняття гуманістичних принципів як принципів
внутрішньо особистісних; прийняття факту, що воля та вибір людини
індивідуальні, неповторні, самобутні);
модернізація (інтенсивне використання інформаційно-комунікативних
технологій; формування єдиного інформаційного освітнього простору через
створення єдиної системи збору, обробки та зберігання інформації, залучення
ресурсів і можливостей глобальної мережі Інтернет; функцій і методів
управлінської діяльності);
диференціація і мобільність (створення умов для становлення
багатопрофільного, варіативного навчання; обізнаність з розвитком світового і,
зокрема, європейського освітнього простору й адекватна реакція на процеси
реформування національної школи; створення сприятливих умов для орієнтації
учнів на майбутню професійну діяльність через врахування індивідуальних
особливостей, інтересів і потреб учнів);
забезпечення практичної спрямованості освіти (орієнтація на практичне
застосування учнями теоретичних знань і вмінь для життя та діяльності в
реальному суспільстві; формування вміння самостійно аналізувати ситуації, що
виникають у навчально-виховному просторі, вміння приймати рішення і діяти в
правовому полі (вирішення питання якості і доступності освіти; інтегрування в
європейський освітній простір; спрямованість педагогічного менеджменту на
забезпечення конкурентоспроможності сучасного випускника на ринку праці);
варіативність (забезпечення можливості широкого вибору змісту, форм і
засобів навчання та виховання, альтернативність у задоволенні духовних запитів
особистості, її інтелектуальних та пізнавальних можливостей та інтересів);
науковість передбачає розробку навчальних матеріалів з урахуванням
сучасного рівня розвитку науки для забезпечення формування в учнів наукового
світогляду та цілісної картини сприйняття світу;
наступність і неперервність передбачає врахування вимог національної
освітньої політики та чинного законодавства; діючих навчальних планів і програм;
поетапне, відповідно до вікових особливостей, розширення обсягу знань;
полікультурність означає наповнення освітнього середовища навчального
закладу ідеєю універсальності прав людини та етнокультурного розмаїття світу,
правової рівності національних культур; передбачає виховання особистості на
засадах міжетнічної толерантності та поваги до представників інших культур,
поваги до своєї національної самобутності в контексті світової культури;

інтегрованість (міждисциплінарність), STEM-орієнтовність передбачає, що у
процесі навчання школярів враховуються існуючі міжпредметні зв'язки з базових
шкільних предметів;
перспективність (забезпечення випередження в змісті навчання у
відповідності з сучасними потребами суспільної практики).
Корпоративна культура КЗСОР «Сумська обласна
гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»
Корпоративна культура гімназії – потужний стратегічний інструмент, що
дозволяє орієнтувати всіх працівників закладу освіти на спільні цілі. Головний
показник розвиненої корпоративної культури – це переконаність усіх учителів,
батьків, учнів у тому, що гімназія – найкраща. Коли різні за характером, віком,
переконаннями люди об’єднуються для досягнення єдиної мети й при цьому
ототожнюють себе з установою, тоді лише можна говорити про корпоративний
дух.
Корпоративну культуру створюють усі учасники освітнього процесу. Вона
визначає реакції на зовнішні та внутрішні виклики й стандартні шляхи розв’язання
поточних завдань.
Основна мета корпоративної культури гімназії – сприяння ефективній
діяльності закладу освіти оскільки вона має розвиватися разом із гімназією.
Корпоративна культура виконує дві основні функції:
внутрішньої інтеграції: здійснює внутрішню інтеграцію членів організації
таким чином, що вони знають, як їм слід взаємодіяти один з одним;
зовнішньої адаптації: допомагає організації адаптуватися до зовнішнього
середовища.
До базових цінностей корпоративної культури гімназії відносяться:
1. Розвиток власної суб`єктності, власного вчинкового потенціалу кожним
учасником освітнього процесу, пошук і створення умов для «саморуху» кожної
особистості.
2. Визнання права кожного на самоствердження (індивідуальної освітньої
траєкторії). Самореалізація на основі високої культури відносин між людьми і
порядності.
3. Самоцінність пізнання як однієї з найважливіших форм діяльності.
4. Формування універсальності інтелекту (для подолання тенденції до вузької
спеціалізації).
5. Співробітництво з професійно і морально сильними людьми (як основа
прогресу особистості).
6. Відповідальність кожної людини за формування своєї особистості.
7. Первинність досягнень людини по відношенню до досягнутого нею
статусу (статус як результат рівня і масштабу діяльності).
8.
Прагнення до гармонійних відносин з оточуючим середовищем
(природним і соціальним); стійкість до негативного впливу.
Закони корпоративної культури КЗСОР «Сумська обласна гімназіяінтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»:
1. Розвиток і вдосконалення гімназії йде безперервно.
2. Всі процеси в закладі освіти, що заслуговують автоматизації, повинні бути
автоматизовані.

3. Розвиток гімназії невіддільний від професійного зростання її
співробітників.
4. Уміння працювати в команді є базовим для співробітників закладу освіти.
5. Головні плюси гарного спеціаліста – відповідальність, творчість,
націленість на результат.
6. Якщо взявся за роботу – роби вчасно, творчо і якісно.
Незважаючи на формальну однаковість освітніх установ, кожна школа
індивідуальна. Розвиток української освіти вимагає від школи не тільки бути
успішною організацією в усіх її проявах, яка характеризується гнучкістю,
адаптивністю, готовою до прийняття нових імпульсів в освіті. Сучасна школа
зобов'язана перетворитися в потужну освітню корпорацію, індивідуальний образ
якої повинен формуватися під впливом педагогів, які працюють безпосередньо в
освітній установі, а також учнів та їх батьків, девізом яких є: «Наш заклад освіти –
найкращий!».
Очікувані результати реалізації Стратегії розвитку освітнього простору
КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо
обдарованих дітей» на 2021-2026 роки.
Виконання Стратегії розвитку дасть можливість забезпечити перехід освіти
на новий якісний рівень, що сприятиме:
поліпшенню якості освіти, створенню механізму її стійкого інноваційного
розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;
стовідсотковому підключенню структурних одиниць ліцею до глобальних
інформаційних ресурсів із використанням високошвидкісних каналів, доступу усіх
учасників навчально-виховного процесу до освітніх інформаційних ресурсів;
створенню та використанню в освітньому процесі сучасних електронних
навчальних матеріалів і організації ефективного доступу до них через Інтернет;
формуванню дистанційної системи виявлення обдарованих учнів,
налагодженню їх ефективного електронного зв’язку з провідними фахівцями та
вченими;
розвитку інформаційної взаємодії та інтеграції закладу освіти у світовий
інформаційний освітній простір;
забезпеченню рівних можливостей для випускників закладу освіти.

ПЛАН
заходів реалізації Стратегії розвитку освітнього простору
Стратегічне завдання Програми
Стратегічна задача 1. Зміна типу
(перейменування) КЗСОР «Сумська
обласна
гімназія-інтернат
для
талановитих та творчо обдарованих
дітей» на КЗСОР «Науковий ліцейінтернат – заклад спеціалізованої освіти
II-III ступеня наукового профілю

Зміст заходів реалізації

Основні індикатори

Розробка та оновлення установчих та статутних документів та нормативно- Реалізація
власної
моделі
правової бази закладу освіти, приведення її у відповідність до чинного освітнього простору наукового
законодавства.
ліцею.
Менеджмент якості освітнього процесу (проектна та нормотворча діяльність
керівництва, використання різноманітних ресурсів закладу освіти, залучення
вузькопрофільних спеціалістів тощо)

«ОБДАРОВАНІСТЬ» на засадах
правонаступництва відповідно до вимог
Закону України «Про освіту» (ст. 48
п.3-1) із збереженням у складі закладу
інтернату з цілодобовим утриманням
учнів (вихованців).
Стратегічна задача 2. Створення умов Формування базових компетентностей учнівської молоді:
талановитим
та
обдарованим вмінь та навичок самостійно і регулярно здобувати знання, працювати з
мешканцям Сумської області для науковою літературою, організовувати власні дослідження; уміння
аналізувати отриману інформацію;
отримання якісних освітніх послуг на
здатності використовувати знання в різних життєвих ситуаціях, уміння
засадах наближення до території їх творчо, критично і системно мислити, приймати нестандартні рішення;
проживання (реєстрації).
формування в учнів сучасної наукової картини світу;
створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного
освоєння професійних освітніх програм;
формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення
тощо;
вчити учнів приймати рішення та нести відповідальність за них, розв’язувати
проблеми, співпрацювати з іншими людьми;
запровадження
освітніх
інновацій,
інформаційно-комунікаційних
педагогічних технологій;
розвиток профільного навчання;
упровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес;

Новий зміст освітнього процесу
(освітня програма, навчальні
плани,
науково-методичні
напрацювання тощо) відповідно
до вимог Державних стандартів.
Нові форми реалізації сучасних
освітніх технологій.
Створення
умов
отримання
досвіду
успішності
кожним
ліцеїстом в межах єдиного
освітнього середовища ліцею.
Банк даних наукової, експериментальної,
дослідницької

Стратегічна задача 3. Модернізація
функцій
управлінської
діяльності,
удосконалення системи управління
ліцею шляхом реалізації моделі,
розробленої
на
основі
системи
міжнародного
моніторингу
якості
освіти з урахуванням регіонального
аспекту.

створення толерантного середовища в закладі освіти;
створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку
обдарованої учнівської молоді;
забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів з
метою розвитку та удосконалення освітнього середовища;
розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства;
забезпечення відповідності між матеріально-технічним станом закладу
освіти і проблемами сучасної освіти.
Аналіз ефективності існуючих управлінських технологій, інформаційноаналітична діяльність керівництва з метою отримання вичерпних знань про
тенденції у різних напрямах розвитку суспільства та стану справ у закладі
освіти, тобто повної, об’єктивної, релевантної, адекватної, точної інформації,
що на підставі аналізу, кількісного й якісного оцінювання дозволить
приймати ефективні управлінські рішення, визначати шляхи розв’язання
проблем, обґрунтовувати напрями розвитку закладу освіти; залучення, у разі
необхідності, фахівців-експертів.

роботи учасників
процесу.

освітнього

Реалізація сучасних технологій
управління освітнім процесом

Єдина інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура управління освітнім процесом

Визначення пріоритетних управлінських технологій у відповідності до нової
структури та змісту освітнього середовища, в тому числі ситуаційного,
процесного та системного підходів.
Упровадження адміністративних, психологічних, економічних, ресурсних
сучасних методів управління інноваційною освітньою системою.
Оновлення та модернізація робочих місць управлінського апарату закладу
освіти.
Упровадження єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури
управління освітнім процесом (організаційна діяльність: оновлення,
придбання та встановлення обладнання та програмного забезпечення,
залучення ІТ-фахівців тощо).
Побудова інформаційного середовища в двох напрямках – інформатизація
управлінської діяльності та використання інформаційних технологій в
освітньому процесі.
Стратегічна задача 4. Оптимізація Аналіз та визначення резервів системи підвищення кваліфікації педагогічних Власна система професійного та

системи професійного та особистісного працівників, що сформувалась в закладі освіти.
зростання педагогічних працівників
відповідно до вимог НУШ та сучасного Вивчення перспективних потреб підвищення кваліфікації педагогічних
працівників (інформаційно-аналітична діяльність керівництва, науковоосвітнього простору.
методичної служби, витрати на відрядження тощо ).

особистісного
зростання
педагогічних
працівників
відповідно до вимог НУШ та
сучасного освітнього простору.

Моніторинг наявних закладів та установ, що мають ліцензію на організацію
кваліфікації педагогічних працівників
База даних наявних закладів та
установ, що мають ліцензію на
Засвоєння педагогами ліцею ідеології, змісту, форм, методів, технологій та
організацію
кваліфікації
спеціалізованих методик НУШ, нових державних стандартів.
педагогічних працівників.
Програмно-методичне
та нормативне забезпечення реалізації НУШ
(придбання та оновлення
програм, навчально-методичні посібники,
підручників, дидактичних посібників, ІКТ та електронних матеріалів тощо, Банк програмно-методичного та
інформаційно-аналітична діяльність керівництва, науково-методичної нормативного
забезпечення
служби).
реалізації НУШ.
Створення умов для формування інноваційного мислення, індивідуальної
траєкторії професійного, кар'єрного та особистісного зростання педагогів.

Сучасна система оцінки та
Визначення сучасних напрямків науково-методичної та дослідно- самооцінки якості діяльності
експериментальної роботи педагогічних кадрів з вдосконалення освітнього педагогічного колективу
та
процесу.
мотивації персоналу закладу
освіти.
Педагогічний супровід
інтелектуального потенціалу ліцею
(участь
гімназистів в олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, науково-практичних
конференціях тощо).

Стратегічна задача 5. Розвиток та
змістовне наповнення полікультурного
відкритого освітнього середовища як
умова формування сучасної успішної

Створення (визначення критеріїв і параметрів) сучасної системи оцінки та
самооцінки якості діяльності педагогічного колективу.
Створення сучасної системи мотивації персоналу закладу освіти, який бере
участь в інноваційній діяльності.
Визначення актуальних напрямків, створення локальних програм та
підпрограм з оновлення освітнього простору з метою адаптації
полікультурного змісту освітньої моделі закладу освіти до викликів НУШ
(аналітична і проектна діяльність адміністрації, науково-методичної служби
та залучених фахівців).

Аналітичні
матеріали
та
комплект локальних програм та
підпрограм
з
оновлення
освітнього простору.

компетентної особистості випускника Корекція існуючої моделі закладу освіти, створення системи взаємодії та
закладу освіти.
співпраці з іншими закладами освіти з метою забезпечення рівних якісних
Новий зміст освітнього процесу
стартових можливостей для кожного здобувача освіти.
(програми, навчальні плани,
Реалізація програм допрофільної підготовки в старших класах основної дидактичні
та
методичні
школи (гімназії) для забезпечення усвідомленого вибору освітньої траєкторії посібники тощо).
в старшій школі (ліцеї).
Реалізація сучасних освітніх програм та технологій, елементів нелінійного
розкладу освітнього простору, проектної діяльності, технології STEM-освіти
тощо,
що сприяють формуванню сучасної компетентної особистості Нова модель полікультурного
ліцеїста.
відкритого
освітнього
Стовідсоткове залучення гімназистів до наукової, експериментальної та середовища закладу освіти.
дослідницької діяльності як обов'язкової умови освітньої діяльності, в тому
числі шляхом упровадження STEM-освіти.
Реалізація в освітньому
процесі різноманітних нетрадиційних форм
Банк
даних
ефективних
контролю знань: залік, захист проектів, захист дослідницьких робіт тощо.
Вивчення питання створення умов, що забезпечують можливість вибору дидактичних методів і освітніх
окремими учнями індивідуального навчального плану (додаткове технологій, що обслуговують
фінансування, проектна діяльність, використання різних ресурсів закладу відкрите освітнє середовище.
освіти).
Оптимізація навантаження учнів за рахунок розширення можливостей
додаткової освіти та позаурочної діяльності в умовах цілодобового
перебування в закладі освіти відповідно до потреб учнів різних вікових груп Експертні висновки та рецензії
з метою оптимального поєднання інтелектуального, духовного, емоційного і залучених спеціалістів.
фізичного розвитку.
Розробка оновленої моделі учнівського самоврядування з використанням
методу соціального проектування.
Стратегічна задача 6. Оновлення та Аналіз ресурсної бази та інфраструктури ліцею з метою її оновлення, Сучасний, безпечний освітній
модернізація інфраструктури закладу модернізації та забезпечення сучасних, безпечних та комфортних умов простір.
освіти;
забезпечення
сучасних, освітнього простору.
Розробка і реалізація механізмів інвестиційного розвитку закладу освіти.
безпечних
та
комфортних
умов
Розробка моделі оперативної системи взаємодії всіх служб супроводу Сформована
ресурсна
база,
освітнього простору.
освітнього процесу (соціально-психолого-педагогічної, науково-методичної, достатня
для
реалізації
і
медичної, адміністративної тощо).
подальшого розвитку закладу.
Забезпечення навчальних кабінетів спеціальним лабораторним, технічним
обладнанням, в тому числі необхідним програмними та навчальнометодичними комплексами
Новий зміст і форми організації

Комплектування бібліотеки
закладу освіти сучасною
навчальною,
навчально-методичною, науково-популярною літературою, необхідною для
реалізації вимог НУШ та
освітніх програм; створення потужного
інформаційно-ресурсного центру.
Створення відкритого освітнього простору для забезпечення оптимальних
умов для позаурочної діяльності, упровадження STEM-освіти та об'єднань
додаткової освіти.

супроводу освітнього процесу.

Аналітичні
матеріали
за
результатами щорічної діагностики (дидактичної, психологопедагогічної, медичної) освітньоОновлення програмно-методичного та діагностичного матеріалу діяльності го процесу.
соціально-психологічної та медичної служб закладу освіти. з урахуванням
вимог сучасного освітнього простору; модернізація медичної
бази.
Проведення щорічної діагностики (дидактичної, психолого-педагогічної,
медичної) як системи супроводу реалізації вимог НУШ.
Оновлення та модернізація спортивної бази закладу освіти.
Розробка і реалізація загальногімназійного проекту «Територія гімназії –
територія здоров'я, естетики, розвитку» (проект «Архітектура особистості»;
проектна і організаційна робота педагогічних працівників, ліцеїстів, системи
самоврядування закладу освіти,
використання різноманітних ресурсів
гімназії, придбання необхідного інвентарю та обладнання, залучення
фахівців тощо).
Стратегічна задача 7. Створення
системи взаємодії закладу освіти з
громадськими
та
соціальними
інститутами
для
інвестування
додаткових ресурсів та розширення
сфери соціалізації здобувачів освіти.

Аналіз структури соціального оточення закладу освіти з метою виявлення
додаткових потенційних партнерів для повноцінної реалізації заходів
Цільової програми розвитку.
Розробка механізмів взаємодії закладу освіти і соціуму по реалізації вимог
НУШ та завдань Цільової програми розвитку.
Розширення механізмів взаємодії закладу освіти і соціуму, що забезпечують
залучення додаткових ресурсів (інтелектуальних, навчально-методичних,
організаційних, фінансових, матеріальних тощо).
Оновлення нормативно-правової бази взаємодії закладу освіти та структур
соціуму. Забезпечення системи взаємозвітності закладу освіти та структур
соціуму щодо виконання двосторонніх зобов’язань.
Презентація закладу через Публічний звіт, офіційний сайт, публікації в ЗМІ,
Дні відкритих дверей, рекламну інформаційну друковану продукцію, участь

Пакет нормативних і методичних
основ взаємодії гімназії з
партнерами соціуму.

Створення механізму взаємодії
ліцею
і
соціуму,
що
забезпечують залучення додаткових ресурсів.

в освітніх виставках, заходах педагогічної спільноти та громадськості.
Презентація закладу освіти на
Створення умов для залучення представників наукової та педагогічної всеукраїнському та міжнародспільноти до процесу реалізації Цільової програми розвитку (витрати на ному рівнях.
відрядження, оплата освітніх і науково-методичних послуг, аналітична,
проектна та організаційна діяльність).
Участь закладу освіти в різноманітних інтелектуальних, наукових, освітніх,
творчих та інших заходах соціуму з метою реалізації здібностей, потреб та
інтересів ліцеїстів, розширення сфери їх соціалізації.

Можливі ризики та система заходів щодо їх мінімізації під час
реалізації Стратегії розвитку освітнього простору.
Стратегія розвитку освітнього простору:
є орієнтиром (прогнозованим результатом) на 2021-2026 роки;
особливим видом стратегічного проекту, який виконує конструкторську
функцію та визначає пріоритетні напрямки по досягненню нового, актуального
вимогам часу, освітнього простору закладу освіти відповідно до цілей, завдань
та заявлених візії та місії;
орієнтованим на майбутнє управлінським інструментом, що визначає
принципи, концептуальні зв'язки стратегічних цілей і способів (механізмів) їх
реалізації в логіці їх взаємодії і взаємозумовленості.
Ця Стратегія розглядає процес розвитку закладу освіти на трьох рівнях:
–
концептуальному: сформульовані провідні ідеї, принципи, основні
поняття, цінності;
–
проективно-управлінському: визначені умови (ресурси), кошти,
технології прийняття і реалізації управлінських рішень;
–
практичному: визначені завдання, інструментарій та форми
реалізації стратегії.
Під час реалізації Стратегії можуть виникнути ризики (загрози), що
істотно можуть знизити ефективність прогнозованих змін в інноваційній
діяльності, та які необхідно мати на увазі при реалізації цієї Стратегії:
ризики помилкового вибору інноваційного проекту, інноваційної програми
або інноваційної технології;
ризики недостатнього фінансування інноваційного проекту, інноваційної
програми або інноваційної технології;
маркетингові ризики поточного забезпечення ресурсами, необхідними для
реалізації інноваційного проекту, інноваційної програми або інноваційної
технології;
маркетингові ризики презентації результатів інноваційного проекту,
інноваційної програми або інноваційної технології;
ризики невиконання договорів (контрактів) партнерами;
ризики виникнення непередбачених фінансових та ресурсних витрат на
нові види діяльності;
ризики посилення конкуренції;
ризики, пов'язані з кадровим забезпеченням тощо.

Система заходів з мінімізації ризиків (загроз)
під час реалізації Стратегії розвитку освітнього простору
Види ризиків

Шляхи
мінімізації ризиків

Суб’єкти персоналу,
які відповідають за
мінімізацію ризиків

Нормативно-правові ризики
Неповнота або відсутність окремих Систематичний
інформаційно- Директор,
заступники
нормативно-правових документів, не аналітичний
моніторинг директора,
керівники
передбачених на момент розробки і нормативно-правової
бази
на ЦМО.
початок впровадження цієї Стратегії, предмет її актуальності, повноти,
відсутність необхідних локальних відповідності
конкретних
програм і підпрограм.
нормативно-правових документів.
Фінансово-економічні ризики
Нестабільність
і
недостатність Планування бюджету закладу Директор,
заступники
бюджетного фінансування.
освіти
з урахуванням критеріїв директора,
головний
реалізації нових напрямків і бухгалтер.
локальних програм, а також
інфляційних процесів.
Нестача
позабюджетних, Систематична діяльність щодо
спонсорських
інвестицій
і виявлення додаткових джерел
пожертвувань у зв'язку зі зміною інвестицій.
фінансово-економічного становища
партнерів соціуму.
Організаційно-управлінські ризики
Некомпетентне втручання сторонніх Чітке розмежування повноважень і Директор,
заступники
структур (організацій, установ, осіб) відповідальності, чітка управлінь- директора.
в процеси прийняття управлінських ська діяльність в рамках Закону
рішень з оновлення освітнього України «Про освіту».
простору та в освітній процес.
Соціально-психологічні ризики («людський фактор»)
Зміна життєвих цінностей і мотивів Впровадження дієвих механізмів Директор,
заступники
ліцеїстів профільних класів та учнів профорієнтаційної
роботи, директора,
класні
за
індивідуальною
освітньою посилення
практичної
та керівники, вихователі.
траєкторією.
професійно-орієнтаційної спрямованості освітнього процесу.
Директор,
заступники
Недостатність професійної ініціативи Розробка
і
використання директора,
керівники
і фахової компетентності окремих ефективної системи мотивації ЦМО.
педагогічних працівників.
включення педагогів в інноваційні
процеси.
Ресурсно-технологічні ризики
Недосконалість ресурсної бази для Систематичний аналіз ресурсної Директор,
заступники
реалізації нових напрямків і окремих бази
для
реалізації
всіх директора,
керівники
локальних
програм
і
заходів компонентів Стратегії; активна ЦМО,
педагогічні
Стратегії.
участь
в
міжнародних, працівники.
всеукраїнських,
регіональних
проектах і в грантової діяльності
для розширення можливостей
розвитку ресурсної бази.

