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У першому розділі даної роботи обґрунтована необхідність для 
кожного навчального закладу мати стратегію розвитку; на основі 
теоретичного матеріалу досліджені основні складові стратегічного плану, а 
саме: місія та бачення, SWOT- аналіз, стратегічні та оперативні цілі, 
здійснення моніторингу за реалізацією стратегічного плану.  

Другий розділ представляє собою опис проекту «Визначення місії 
та бачення у стратегічному плані розвитку Олевської гімназії». 

Актуальність проекту. Дирекцією Олевської гімназії  прийнято 
рішення розпочати роботу по створенню стратегічного плану розвитку 
навчального закладу. Важливою складовою стратегічного плану є місія 
гімназії та бачення того, як виглядатиме вона у майбутньому. 

Є категорія людей, яким у першу чергу небайдуже, як розвиватиметься 
навчальний заклад. Це – учні. Саме вони зацікавлені у тому, щоб гімназія 
стала для них по-справжньому другою домівкою,  де будуть створені 
належні умови для здобуття освіти,  гармонійного розвитку і отримання 
необхідних життєвих компетентностей.  

Мета проекту – виявити думку старшокласників щодо майбутнього 
розвитку навчального закладу для підготовки проекту місії та бачення і 
сприяти врахуванню їх у стратегічному плані розвитку Олевської гімназії. 

Завдання проекту: 
1. Провести соціологічне дослідження: 

- опитування серед учнів (анкета); 
- фокус-група; 

2. Підготувати текстовий проект місії та бачення майбутнього розвитку 
Олевської гімназії. 

3. Провести адвокаті-кампанію 
Цільова група проекту: 70 старшокласників Олевської гімназії. 
1.Соціологічне дослідження  



Одним із напрямів реалізації проекту «Визначення місії та бачення у 
стратегічному плані розвитку Олевської гімназії» було проведення 
соціологічного дослідження. 

Мета дослідження – виявити та узагальнити думку  старшокласників, 
їхніх батьків та вчителів щодо  майбутнього розвитку Олевської гімназії.  

Завдання дослідження: 

 провести з використанням кількісних методів опитування учасників 
цільових груп щодо їх бачення напрямків розвитку Олевської гімназії; 

 узагальнити бачення учасниками цільових груп напрямків розвитку 
гімназії, підготувати проект місії і бачення  та надати відповідні 
пропозиції для робочої групи з розробки стратегічного плану гімназії; 

Вибірка респондентів. Генеральна сукупність – 199 старшокласників. 
Обсяг вибірки – 70 осіб. Вид вибірки – випадкова. 

Методи збору даних: 
- структуроване інтерв’ю за методом «face to face» (інструмент 

дослідження – анкета)  
- фокус-група.  

1.1. Анкетування 
70 старшокласників гімназії взяли участь в опитуванні, проведеному за 

методикою «face to face», і дали відповіді на 10 запитань анкети.                                 
1.2. Фокус-група «Що може стати брендом Олевської гімназії» 
Фокус-група – метод, який застосовується під час проведення якісних 

досліджень. В основі методу лежить спеціальна форма глибинного 
інтерв’ю, що проводиться у групі. У процесі фокус-групи учасники вільно 
обмінюються думками. У завдання ведучого входить створення атмосфери, 
яка спонукає учасників висловлювати свої думки, ведення бесіди відповідно 
до сценарію та уточнення думок і асоціацій учасників. 

Мета дослідження – отримати цікаві ідеї щодо майбутнього бренду 
Олевської гімназії. 

Завдання дослідження – перевірка  сформульованих гіпотез, 
визначення бренду Олевської гімназії за рівнем мотивації та вибір 
атрибутів, характерних для бренду гімназії, а також визначення конкретних 
об’єктів, подій, які також можуть стати брендом навчального закладу. 

Кількість учасників, їх характеристика – 10 учнів Олевської гімназії 
та 2 вчителів. 

2. Підготовка текстового проекту місії та бачення у стратегії 
розвитку Олевської гімназії 

Результатом проведення соціологічного дослідження стало 
проведення круглого столу серед старшокласників, у тому числі тих, що 



взяли участь в анкетуванні та фокус-групі. Під час засідання круглого столу 
були сформульовані текстові проекти місії та бачення у стратегії розвитку 
Олевської гімназії. 

3.  Адвокаті-кампанія 
Проекти місії та бачення були обговорені  на класних учнівських та 

батьківських зборах, оприлюднені у гімназійній газеті, надруковані у вигляді 
флаєрів, презентовані на засіданні педагогічної ради та ради гімназії, 
передані робочій групі, яка працює в даний час над розробкою 
стратегічного плану Олевської гімназії до 2020 року. 

Результати впровадження проекту 
В результаті проекту було отримано узагальнену думку 

старшокласників щодо майбутнього розвитку Олевської гімназії, що стало 
основою для створення текстового проекту місії та бачення у стратегічному 
плануванні навчального закладу. 

Представники цільової групи проекту стали учасниками фокус-групи та 
висловили свою думку щодо створення бренду гімназії, а також взяли 
участь у засіданні круглого столу, де було остаточно прийнято текст 
проекту місії та бачення. 

Пропозиції старшокласників передані робочій групі, яка працює над 
створенням стратегічного плану розвитку Олевської гімназії.   
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