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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ  
КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ СХІДНИХ МОВ №1  

НА 2019 – 2023 РОКИ 
І. Основні положення 

1.1. Стратегія розвитку Київської гімназії східних мов №1 на 2019 – 2023 
роки (далі – Стратегія) є документом, що визначає основні напрями розвитку 
закладу  загальної середньої освіти комунальної форми власності на п’ять років,  
забезпечуючи її інноваційний характер. 

1.2. Стратегія розроблена з метою визначення пріоритетів (стратегічних 
напрямів), принципів, завдань і ресурсів розвитку Київської гімназії східних 
№1 на 2019-2023 роки як освітнього закладу нового типу з українською мовою 
навчання загальноосвітніх предметів, який має три рівні: початкова школа 
тривалістю чотири роки, базова середня школа тривалістю п’ять років, 
профільна середня освіта тривалістю три роки. 

1.3. Стратегія ґрунтується на основі положень: 
Закон України «Про освіту»  від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII; 
Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 року № 40-IV; 
Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні» від 08.09.2011 року № 3715-VI; 
Закон України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 року 

№ 3739-VI; 
Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 року № 317-VIII; 

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 
від 07.12.2017 року № 2229-VIII;  

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної» від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII; 

Глобальна програма дій з освіти в інтересах сталого розвитку (ЮНЕСКО, 
2014 рік); 

Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні на 2016—2020 роки (затверджена Указом Президента України від 26 
лютого 2016 року № 68); 

Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини на період до 2021р.» (затверджена 
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 453); 

Концепція розвитку громадянської освіти в Україні (схвалена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року № 710-р); 

Концепція екологічної освіти України (затверджена Рішенням Колегії 
МОН України № 13/6-19 від 20.12.2001 року) 

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 988-р); 
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Державний стандарт початкової освіти та зміни до нього (затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 року №688); 

Державний стандарт базової й повної загальної середньої освіти 
(затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року 
№462);  

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і учнівської 
молоді (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від  6. 06. 
2015 року № 641);  

Програма «Нова українська школа в поступі до цінностей», затверджена 
Вченими радами Інституту проблем виховання НАПН України (Протокол №6 
від 02.07.2018 р.), Інституту модернізації змісту освіти (Протокол №7 від 
26.09.2018 року);  

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року, затверджена рішенням 
Київської міської ради від 15.11.2011 року № 824/7060 (зі змінами та 
доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 14.05.2015 
року № 463/1327 та від 06.07.2017 року № 724/2886); 

Міська комплексна цільова Програма «Освіта Києва. 2019-2023 роки» 
(затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518). 

 
Структура Стратегії 

І. Основні положення. 
ІІ. Пріоритети розвитку. 
ІІІ. Принципи та ключові цінності розвитку. 
IV. Мета та завдання розвитку. 
V. Ресурси розвитку. 
VІ. Джерела побудови Стратегії. 
 

ІІ. Пріоритети розвитку 
2.1. Забезпечення високої якості освітньої діяльності (і, як наслідок, 

високої якості освіти) у відповідності з Державними стандартом початкової 
освіти, Державним стандартом базової та повної середньої освіти: 
упровадження нової парадигми виховання та формування духовної безпеки 
здобувачів освіти як юних громадян-патріотів України - носіїв 
загальнолюдських, морально-громадянських, культурно-мовних, європейських 
цінностей, правових, полікультурних компетентностей особистості на засадах 
положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту» (зі змінами), державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа», чинного законодавства та 
нормативно-правових актів України, м. Києва, які регулюють діяльність  
закладів повної середньої освіти; створення умов для всебічного розвитку 
здобувачів освіти; розвиток партнерських відносин між усіма учасниками 
освітнього процесу в гімназії, між гімназією та місцевою громадою; створення 
комфортних умов для якісної освіти, для самовизначення та самореалізації 
здобувачів освіти, для всіх учасників освітнього процесу в соціокультурному 
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просторі гімназії. Перехід від розуміння повної середньої освіти як сфери 
споживання, трансляції здобуття освіти – до сфери творення та розвитку 
особистості, генерації стратегії суб’єкт-суб’єктної взаємодії, а саме: 
особистісного гуманістичного розвитку здобувачів освіти, засвоєння й 
компетентного використання випускниками здобутої повної середньої освіти 
для розв'язання завдань життєдіяльності в умовах ринку, розвиток прагнень до 
самовдосконалення і здобуття освіти впродовж життя, готовності до свідомого 
життєвого вибору та самореалізації, особистої соціальної та громадянської 
відповідальності, активності, трудової діяльності, дбайливого ставлення до 
родини, власної країни, довкілля; модернізація змісту освіти через надання 
можливості її здобувачам вибору предметів варіативної частини навчального 
плану, змісту та форм освіти; сприяння трансформації українського суспільства, 
зміні домінуючого ставлення до повної середньої освіти як до затратної галузі – 
на ставлення до освіти як одного із стратегічних ресурсів економічного й 
соціального розвитку України, міста Києва для сталого розвитку; інтеграція 
закладу освіти у світовий, європейський культурно-освітній простори. 

2.2. Основними орієнтирами для розвитку закладу освіти є: 
місія закладу освіти; 
візія закладу освіти; 
стратегічні напрями розвитку закладу освіти.  

 
Місія Київської гімназії східних мов №1 

Створення необхідних психолого-педагогічних, соціально-культурних й 
економічних умов для 

реалізації парадигми безперервного розвитку особистості; 
задоволення культурно-освітніх потреб здобувачів освіти та їх батьків 

відповідно до здібностей дітей, потреб сім'ї здобувачів освіти на основі 
побудови компетентнісно орієнтованого освітнього процесу та якості освітньої 
діяльності на основі стратегії й процедур забезпечення якості освіти 
випускників всіх рівнів; 

досягнення випускниками початкової школи, базової середньої школи та 
профільної школи ключових, предметних компетентностей, базових моральних 
цінностей сучасного виховання в цілісному освітньому (виховному) просторі 
закладу освіти, здатності випускників до вибору освітнього профілю для 
продовження освіти в Україні й за кордоном; 

стимулювання безперервної освіти та всебічного розвитку творчо 
працюючого  кадрового складу закладу освіти, педагогів-новаторів та 
інноваторів. 

Реалізація місії Київської гімназії східних мов №1 спрямована на 
формування та розвиток візії закладу освіти, якою передбачено реалізацію 
комплексу цілей та завдань за стратегічними напрямами: гімназія - сучасний 
заклад повної загальної середньої освіти, сформований на засадах лідерства, 
творчості, гуманізму, толерантності, загальнолюдських, європейських 
ціннісних орієнтацій, творчий колектив якого формують талановиті педагоги-
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новатори,  яких об'єднують спільні українські етнонаціональні, морально-
громадянські цінності особистості. 

  
Візія Київської гімназії східних мов №1 

 
Київська гімназія східних мов №1 – школа діалогу культур.  
Київська гімназія східних мов №1 - це заклад освіти, який проектує 

життєдіяльність здобувачів освіти за філологічним профілем (одна зі східних 
мов та друга іноземна мова англійська - з 1 по 12 клас)  для продовження 
здобуття подальшої освіти у закладах вищої освіти в Україні та за кордоном.  

Здобувачі освіти з українським серцем і життєвими навичками, які 
самостійно навчаються впродовж всього життя; 
знають свої цінності та життєві пріоритети, дбають про збереження 

морального й фізичного здоров’я, формують культуру здорового способу життя; 
гнучкі та легко адаптуються до змін у реальному, перспективному 

життєвому просторі; 
мислять рефлексивно, творчо та цілісно, вміють компетентно вирішувати 

проблеми та приймати відповідальні рішення з чистим сумлінням заради 
спільного блага, сталого розвитку; 

піклуються про інших; 
відповідальні громадяни, які діють, керуючись загальнолюдськими, 

морально-громадянським, культурно-мовними цінностями в правовому полі; 
бачать у своїй діяльності сенс розвитку життєвих стратегій, реалізацію 

покликання, поважають права людини та здійснюють творчий внесок у 
суспільне благо; 

педагогічні працівники – майстри свої справи, новатори та інноватори, які 
забезпечують якість освіти гімназистів, академічну доброчесність; 

педагогічні працівники постійно самовдосконалюються для 
компетентнісної організації освітнього процесу на засадах особистісно 
орієнтованого, системного, аксіологічного, діяльнісного підходів. 

 
2.3. Пріоритети розвитку Київської гімназії східних мов №1: 
 
підвищення якості освітніх послуг у закладі освіти та забезпечення їх 

відповідності Державному стандарту початкової освіти, Державному стандарту 
базової та повної середньої освіти в інноваційному освітньому (виховному) 
просторі; 

професійний стандарт; 
створення умов для підготовки й підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів в Україні та за кордоном; 
впровадження інноваційних, інтерактивних педагогічних технологій в 

освітню (виховну) систему гімназії на засадах компетентнісного, особистісно 
орієнтованого, аксіологічного, системного, середовищного підходів; 
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забезпечення ефективної співпраці з громадськістю, вітчизняними, 
закордонними освітніми та науковими установами; 

інтеграція гімназійної освіти у міжнародний (європейський) освітній 
простір.  

 
ІІІ. Принципи та ключові цінності розвитку 

 
3.1. Основні принципи розвитку закладу освіти: 
гуманістичний (визнання дитини, людини найвищою цінністю, розуміння 

дитини, доброзичливе ставлення до неї, довіра, сприйняття дитини такою, якою 
вона є, зміна її поведінки через позитив; гармонізація соціальної комунікації 
між усіма учасниками освітнього процесу; створення умов для творчої 
самореалізації всіх суб'єктів освітнього процесу; діяльність за принципом 
створення умов для професійного росту працівників, їх особистісного розвитку); 

індивідуальний (утверджує унікальність і неповторність кожної дитини, 
визначає її інтереси, потреби в житті); 

альтруїстичний (виявляється у безкорисливій любові й турботі про іншу 
людину); 

демократичності (співробітництво, партнерство, академічна свобода, 
педагогічна ініціатива, взаємодопомога, інноваційні підходи до управління 
справами, працівниками на засадах сучасного менеджменту; колегіальність у 
прийнятті рішень); 

відкритості перед суспільством (участь здобувачів освіти, їхніх батьків, 
педагогічного колективу та представників громадськості в розробці та 
реалізації Стратегії та її змісту в закладі освіти); 

варіативності (забезпечення можливості широкого вибору, змісту, форм і 
засобів освіти та виховання, сучасних, альтернативних методик у задоволенні 
культурних, духовних запитів особистості, її пізнавальних можливостей та 
інтересів); 

доступності (створення можливостей для кожного юного громадянина 
різних типів і форм освітніх послуг, що надаються державою та закладом 
освіти); 

безперервності та різноманітності здобуття освіти в закладі освіти; 
науковості та інтеграції освіти (творче впровадження досягнень сучасної 

психологічної, педагогічної наук, сходознавства, мовознавства, 
лінгвокультурології  в педагогічну систему закладу освіти на засадах творчої 
співпраці з вітчизняними та закордонними науковими установами, закладами 
вищої освіти, дипломатичними установами, неурядовими організаціями);   

дитиноцентризму; 
індивідуалізації (спрямований на утвердження унікальності й 

неповторності кожного здобувача освіти;  визначення їх інтересів, потреб у 
життєдіяльності); 

суб'єкт-суб'єктної відповідальної комунікативної взаємодії; 
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культуровідповідності (здійснення освітнього процесу та виховання на 
засадах гуманістичних, культурно-мовних,  демократичних цінностей 
відповідно до культурних умов суспільства); 

природовідповідності (розвиток здобувачів освіти з урахуванням їх 
індивідуальних особливостей, темпераменту, якостей, нахилів, здібностей, 
вікових особливостей, природних умов, соціального оточення, народних 
традицій тощо); 

аксіологічний (зумовлює зміни в системі ціннісно-смислових орієнтацій 
та пошук нових параметрів педагогічної системи, що сприяє усвідомленню 
суб’єктами освітнього процесу свого «Я» («Я – концепція особистості») в 
умовах розвитку нового демократичного, громадянського суспільства. Освіта – 
новий і надійний канал трансляції соціокультурного досвіду, є не лише носієм 
цінностей  а й важливою сферою відображення моральної, громадянської 
культури суспільства);  

технологізації (послідовна науково обґрунтована діяльність педагогічних 
працівників та відповідно організовані ними дії щодо розвитку здобувачів 
освіти, підпорядковані досягненню спеціально спроектованої системи освітніх 
(виховних) цілей); 

неперервності (характеризує процес освіти виховання як такий, що 
спонукає здобувачів освіти, педагогічних працівників до саморозвитку 
протягом усього життя людини); 

цілісності (консолідує зусилля усіх суб’єктів освіти та виховання в одну 
педагогічну систему на гармонійний і всебічний розвиток особистості на 
формування в неї цілісної наукової картини світу та охоплює всі сфери 
життєдіяльності здобувачів освіти); 

педагогічної компетентності (полягає в доцільному використанні 
педагогічних форм, методів, добору змісту освіти та виховання, педагогічної 
тактовності); 

оздоровчої спрямованості (визначає здоров’язбережувальні 
компетентності як основу формування у здобувачів освіти, працівників гімназії 
відповідального ставлення до власного здоров’я); 

соціально-педагогічного партнерства (оптимізація спільної діяльності на 
основі діалогової взаємодії та узгодженої співпраці між різними соціальними 
інститутами в соціальному захисті, супроводі, соціально-педагогічній 
підтримці дітей та їх батьків; координація дій педагогічних, інших колективів, 
сім’ї, громадськості з питань освіти та виховання здобувачів освіти, підтримки 
формальної, неформальної та інформальної видів освіти, а також різних форм 
освіти: інституційної (очна, дистанційна) та індивідуальної (екстернатна, 
педагогічний патронаж, на робочому місці); 

прозорості та інформаційної відкритості закладу освіти; 
стимулювання (визначається вірою в сили та здібності дитини, її здатність 

досягти якості освітньої діяльності на засадах дотримання академічної 
доброчесності; заохочення до результативної інноваційної діяльності 
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педагогічних працівників на засадах академічної доброчесності; заохочення до 
самоорганізації, самоосвіти,  самовиховання, самовдосконалення). 

3.2. Ключові цінності гімназійної спільноти: 
дитина (здобувач освіти); 
педагогічний працівник; 
безпекове (здоров’язбережувальне) освітнє середовище; 
довіра між учасниками освітнього процесу; 
взаємна відповідальність; 
професіоналізм; 
лідерство; 
духовність та гуманістична моральність; 
громадянська та соціальна активність. 
 

IV. Мета та завдання розвитку 
 
Основні завдання Київської гімназії східних мов №1: 
удосконалення нормативно-правової бази реалізації Стратегії розвитку 

Київської гімназії східних мов №1; 
створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх 

учнів, зокрема для дітей з особливими потребами, задоволення потреб 
громадян у наданні повної загальної середньої освіти в обсязі Державного 
стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової та повної середньої 
освіти й на підставі цього підвищення якості навчальних досягнень здобувачів 
освіти; 

модернізація змісту навчання східних мов, інших предметів через надання 
можливостей здобувачам освіти вибору змісту та форм освіти; 

компетентнісний підхід до всебічного розвитку соціально-зрілої, творчої 
особистості здобувачів освіти з усвідомленою моральною, громадянською 
позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до 
професійного самовизначення та мобільності в умовах сучасного суспільства; 
психолого-педагогічний, соціально-педагогічний супровід дітей із різним 
рівнем навчальних досягнень; 

формування в здобувачів освіти мотивації й уміння вчитися впродовж 
усього життя, виховання потреби в усвідомлених знаннях, уміннях, навичках, 
засвоєних цінностях, сформованих компетентностях,  здатності до освіти 
впродовж усього життя,  вироблення вмінь практичного й творчого 
застосування здобутої якісної освіти; 

створення багатомірного, освітнього (соціокультурного) простору для 
дітей 6-17 (18) років через освіту та виховання в системі: початкова школа - 
базова середня школа (допрофільна підготовка) - профільне навчання; 

створення необхідних передумов із метою інтегрованості української 
культури в європейський простір: формування у здобувачів освіти відкритості, 
толерантного ставлення до ідей, відмінних від національних, до цінностей 
культури, мистецтв, здатності диференціювати спільне й відмінне в різних 
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культурах, сприймати українську культуру як невід’ємну складову 
загальнолюдських цінностей;  

забезпечення багатокомпонентності та наступності  між загальною 
середньою  та позашкільною освітою в умовах проектування педагогічної 
системи для освіти ХХІ століття; 

забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти; 
розвиток логічно-функціональних елементів закладу освіти на етапі 

нововведень; 
розробка нових авторських навчальних програм зі східних мов, 

навчальних посібників, підручників (навчально-методичних комплексів) та їх 
науково-методичне забезпечення; 

розробка авторських програм діагностичних обстежень, розумового, 
особистісного та креативного розвитку педагогічних працівників та здобувачів 
освіти, що реалізуються щорічно за окремою програмою проведення 
тестування, обробки та аналізу його результатів; 

розробка моделей випускників початкової школи, базової середньої 
школи, профільної школи в гімназії; 

формування ключових та предметних компетентностей здобувачів освіти 
для якісної освіти; формування внутрішньої системи забезпечення якості 
освітньої діяльності та самооцінювання її реалізації з дотриманням процедур 
забезпечення якості освіти; 

збереження і зміцнення морального й фізичного здоров'я, формування 
культури здорового способу життя та соціально-адаптованої особистості; 

розвиток міжнародних культурних зв’язків закладу освіти як асоційованої 
школи ЮНЕСКО; 

забезпечення поєднання централізації та децентралізації управління 
закладом освіти; 

оптимізації керівної та керованої педагогічної системи; розвиток 
демократичних партнерських взаємовідносин у системі «учень-учень», «учень-
педагог-батьки-місцева громада» за принципом «рівний-рівному»;  

забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, 
широкого залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, 
розвитку громадської активності, організації здорового способу життя 
учнівської молоді; 

суворе дотримання вимог Закону України «Про охорону дитинства», 
міських у м. Києві та районних програм, спрямованих на поліпшення умов 
виховання, освіти та оздоровлення, соціального та матеріального забезпечення 
й захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

забезпечення дотримання академічної доброчесності педагогічними 
працівниками, здобувачами освіти; 

модернізація управлінських структур на засадах освітньої дипломатії 
адаптивного наскрізного управління освітніми проектами (EdCamp, Хакатон 
тощо); утвердження державно-громадської моделі управління закладом освіти; 
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сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладу 
освіти; розвиток сучасної управлінської культури керівників закладу освіти 
(директор, заступники директора, завідувачі методичних кафедр, керівники 
творчих об’єднань тощо); здійснення компетентної самоорганізації  в процесі 
управлінської взаємодії з учасниками освітнього процесу, колегіальним 
органом управління закладу освіти, колегіальним органом громадського 
самоврядування тощо; забезпечення ефективної співпраці з громадськістю, 
закладами середньої та вищої освіти (включаючи міжнародну діяльність); 
залучення педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду; 

діяльність над вирішенням науково-методичної проблеми (теми) 
«Забезпечення якісної, конкурентноспроможної освіти для юних громадян 
України – носіїв загальнолюдських, культурно-мовних та морально-
громадянських цінностей відповідно до вимог інноваційного розвитку 
суспільства, економіки, індивідуальності кожної особистості»; 

участь в освітніх та наукових програмах; проведення науково-практичних 
конференцій з тематики забезпечення якості освіти;  

розробка щорічного планування діяльності гімназії та відстеження його 
результативності відповідно до Стратегії його розвитку та з урахуванням 
освітньої програми;  

виготовлення інформаційно-рекламних матеріалів про діяльність гімназії, 
надання інформаційно-консультативної, експертної та методичної допомоги 
закладам освіти з питань сучасного управління якістю освіти;  

участь в інституційному аудиті – як комплексній зовнішній перевірці та 
оцінюванні управлінських процесів закладу освіти на забезпечення його 
ефективної роботи та сталого розвитку; 

залучення коштів бюджету м. Києва на реконструкцію приміщень 
закладу освіти, спортивного майданчика та її організацію; 

удосконалення навчально-матеріальної бази освітнього процесу. 
 

V. Ресурси розвитку 
 
5.1. Основними ресурсами та механізмами розвитку закладу освіти  на 

2019-2023 роки є: 
розвиток ресурсного (інформаційного) забезпечення освітнього процесу,  

матеріально-технічної, науково-методичної бази закладу освіти; 
розвиток персоналу та корпоративної культури в гімназії на засадах 

сучасного менеджменту; 
створення іміджу освітніх послуг у гімназії; 
розвиток освітнього, соціокультурного простору  гімназії на  засадах 

лідерства; 
реалізації міжнародних освітніх, культурних проектів та участь у 

міжнародних освітніх програмах; 
організація діалогічності та інтерактивності в освітньому середовищі; 
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вивчення та розвиток мовної особистості як успішного комуніканта за 
допомогою психологічних тестів і методик,  здійснення спостереження й аналіз 
академічної доброчесності та якості освіти здобувачів освіти; 

 розробка і впровадження нових моделей організації освітнього процесу в 
гімназії як Новій українській школі; 

компетентнісний підхід в організації та проведеннї олімпіад, творчих 
конкурсів, інтелектуальних турнірів, дебатів, скайп-(теле-) мостів, наукових 
конференцій старшокласників-членів наукового товариства гімназистів; 

проведення психолого-педагогічних семінарів із метою ознайомлення з 
новітніми педагогічними технологіями; 

особистісно орієнтований підхід у проведенні індивідуальної 
(позаурочної) роботи із здобувачами освіти; 

розвиток методичної майстерності педагогів із метою поліпшення якості 
освітнього процесу; 

здійснення соціально-педагогічного навчання батьків здобувачів освіти та 
творчої взаємодії всіх учасників освітнього процесу для якості освітньої 
діяльності та якості освіти; 

сприяння освіті дітей у школах мистецтв, фізичної культури та спорту,  у 
гуртках, секціях, клубах за інтересами; 

успішне завершення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського 
рівня за темою «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних  та 
морально-громадянських цінностей учнів» на базі закладу освіти (грудень 2012 
року - грудень 2019 року) та завдань її V (коригувального) етапу; 
оприлюднення її результатів. 

 
VI. Джерела побудови Стратегії 

 
Фактори цілеспрямованого розвитку наявного освітнього простору в 

гімназії на всіх етапах здобуття освіти; 
сучасний стан педагогічної системи, зокрема, академічної доброчесності 

педагогічних працівників та здобувачів освіти; 
прогнозовані потреби розвитку початкової, базової середньої та повної 

середньої освіти. 
Концептуальні засади: 
комплекс наукових підходів до розбудови Нової української школи та 

Стратегії розвитку Київської гімназії східних мов №1, зокрема  
функціональна спрямованість педагогічного проектування Стратегії 

розвитку закладу освіти. 
Провідні фактори: 
внутрішні: зміна педагогічної парадигми (від науково-технократичної до 

гуманітарної); 
підвищення запитів на якісну освіту та академічну доброчесність; 
оптимізація національних орієнтирів розвитку системи освіти; 
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множинність і поліакцептність смислових проявів педагогічної реальності 
(інтерпарадигмальності). 

Зовнішні (екстерналії):  динамізм і глобалізм трансформаційних процесів; 
перехід від постіндустріального до інформаційного суспільства; 
об’єднавчі процеси в країнах Європейського Союзу, асоціація України із 

Європейським Союзом; євроатлантичний курс України; 
зміна ідеології; 
перехід до ринкової економіки та трансформаційні процеси в 

економічному поступі України; 
політична й економічна нестабільність у багатьох країнах світу (у тому 

числі у країнах Сходу, мов яких навчаються здобувачі освіти); 
наявність широких українсько-східних міжнародних політичних, 

економічних, культурно-освітніх відносин, що відповідають запитам 
суспільства, потребам її громадян  у навчанні складних східних мов (у тому 
числі офіційних мов ООН, ЮНЕСКО, Європейського Союзу). 

 
 

Етапи реалізації Стратегії 
 

Етапи Назва етапу Термін реалізації 

I 

Підготовчий (організаційний). Аналіз стану 
розвитку закладу освіти. Розробка напрямів 

реалізації Стратегії, нової моделі 
педагогічної системи. 

червень – грудень  
2019 року 

II 

Концептуально-діагностичний. Розробка 
проектів для реалізації Стратегії. Розробка 

нового статуту закладу освіти та його 
реєстрація. 

січень-листопад  
2020 року 

III 

Розвивально-формуючий. Цілісне 
впровадження напрямів, змісту Стратегії, 

нової моделі закладу освіти. Розробка нових 
навчальних програм. 

грудень 2020 року – 
грудень 2021 року 

IV 

Результативно-узагальнювальний. Повна 
реалізація Стратегії. Упровадження нових 

спеціальних курсів, курсів за вибором, 
факультативних курсів для здобувачів 

освіти. 

січень – грудень  
2022 року 

V 

Продуктивний. Упровадження нових 
педагогічних технологій для якісної освіти. 

Реалізація державно-громадської моделі 
управління закладом освіти, співпраці 

«учень-педагог-батьки-місцева громада» 

січень – червень  
2023 року 

 
 


