
    ЗАТВЕРДЖЕНО 

     Наказ Міністерства освіти 

     і науки України 

 

                                                               від   26.12.2019  № 1636 

Звіт 

        про завершення дослідно-експериментальної роботи  

за темою  «Реалізація інноваційної моделі розвитку  

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів»  

на базі Київської гімназії східних мов № 1  

за 2012–2019 роки 

 

Упродовж 2012-2019 років педагогічним колективом Київської гімназії 

східних мов № 1 відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 24.12.2012 № 1477 «Про проведення дослідно-

експериментальної роботи на базі Київської гімназії східних мов № 1»  

проводилася дослідно-експериментальна робота за темою «Реалізація 

інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських 

цінностей учнів». 

Актуальність теми дослідження. Системні зміни в політичній та 

економічних сферах, що відбуваються на нинішньому етапі розвитку української 

державності, спричинили як нові підходи, оновлення, перебудову у різних 

галузях суспільного життя, реальний національно-культурний ренесанс, так і 

зростаючий інтерес до світової спільноти,  культурних надбань та цінностей 

людства. 

Масштабність і новизна викликів зумовлюють необхідність розвитку 

демократичної, правової держави та розвитку громадянського суспільства в 

Україні. Розвиток сучасного українського суспільства неможливий без 

високоінтелектуальної та глибоко духовної особистості, без трансформації 

етнічної спільноти у спільноту політичну, об’єднану спільними цінностями і 

пріоритетами, тобто модерну українську націю. Такий підхід є особливо 
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актуальним для системи освіти в Україні на тлі мовного, етнічного, релігійного 

та регіонального розмаїття українського суспільства.  

Важливу роль у консолідації суспільства відіграє мова. Вона належить до 

найвагоміших надбань кожної окремої людини і є найбільшою суспільною 

цінністю. Проблема цінностей, ідеалів сьогодення висувається на передній край 

гуманітарних і соціальних наук, педагогічної теорії і практики виховання 

підростаючого покоління. Формування та розвиток етнонаціональних, 

демократичних ціннісних орієнтацій, гуманістичної моральності, відповідальної 

громадянськості та комунікативної поведінки - завдання, які вирішує сучасна 

система освіти в Україні.  

Нині Українське суспільство спрямовує свої зусилля на створення умов, які 

б забезпечили фундаментальну потребу людини у свободі вибору цілей і 

особливо у вираженні набутих демократичних духовних цінностей. 

Зазначене вище зумовило вибір теми дослідження.  

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити інноваційну модель розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів Київської гімназії східних мов № 1. 

Гіпотеза дослідження: реалізувати в педагогічній практиці модель 

розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів.   

Об’єкт дослідження – предмети інваріантної, варіативної складових 

навчального плану, освітній простір гімназії, виховна діяльність, науково-

методичне, психологічне забезпечення розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів. 

Предметом дослідження стало теоретико-методичне обґрунтування та 

науково-методичне забезпечення інноваційної моделі розвитку культурно-

мовних та морально-громадянських цінностей учнів.  

Застосовано методи дослідження:  теоретичні; емпіричні; математичні та 

статистичні; 

 основний метод дослідження: педагогічний експеримент. 
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Практична значущість дослідження. Результати дослідження 

застосовуються у процесі розроблення нових навчальних програм, навчально-

методичних посібників, рекомендацій для педагогів закладів загальної середньої 

освіти; у процесі підвищення професійної майстерності педагогів у системі 

післядипломної педагогічної освіти; в освітньому процесі закладів вищої освіти. 

Дослідно-експериментальна робота  здійснювалася протягом 5 етапів. 

Упродовж І (організаційно-підготовчого) етапу  було передбачено та 

реалізовано такі завдання: 

   визначено та науково обґрунтовано тему, мету та завдання дослідно-

експериментальної роботи; 

       вивчено та проаналізовано вітчизняний педагогічний досвід та      

створено банк даних з проблеми розвитку цінностей особистості; 

      здійснено компаративний  аналіз іншомовної сходознавчої освіти в 

зарубіжних школах-партнерах Китайської народної республіки, Алжирської 

народно-демократичної республіки, Турецької Республіки, Японії, 

Республіки Корея; 

           розроблено нормативно-правове забезпечення дослідно-

експериментальної роботи. 

 У грудні 2012 р. було видано наказ про організацію дослідно-

експериментальної роботи в гімназії з означеної теми, визначено та уточнено 

функціональні обов’язки членів педагогічного колективу, батьків учнів, 

представників місцевої громади; розроблено перспективний план 

удосконалення матеріально-технічної бази,  програму спільної діяльності з 

науковими установами, закладами вищої освіти міста  Києва. 

Члени педагогічного колективу опрацювали дослідження вчених з  

визначення поняття «культурно-мовні цінності та морально-громадянські 

цінності». 

Налагоджено творчу співпрацю з науковими структурами, підрозділами, 

що здійснюють наукове керівництво, наукове консультування та науково-

методичний супровід дослідно-експериментальної роботи: Національна 
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академія педагогічних наук      України; ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» МОН України;  Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка; соціальні служби; засоби масової інформації; педагогічні колективи 

шкіл-партнерів в Україні та за кордоном (12 шкіл);  посольства Китайської 

народної республіки, Алжирської народно-демократичної республіки, Японії, 

Держави Кувейт, Палестини, Турецької Республіки, Ісламської Республіки 

Іран, Республіки Індія, Республіки Корея в Україні; 

 проведено комплексну діагностику готовності педагогічного колективу до 

інноваційної діяльності з розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів; 

    проведено засідання педагогічної, науково-методичної рад, тренінги, 

семінари, науково-практична конференція з проблеми дослідження; 

    розроблено Положення про методичну кафедру; науково-дослідну 

лабораторію; творчі групи ; зарубіжне мовне стажування учнів; 

       створено творчі групи з розроблення програм, навчально-методичних 

комплексів з розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей 

учнів; 

        обґрунтовано управління інноваційними процесами в гімназії;  

        здійснено поточне анкетування вчителів, учнів, батьків щодо впливу 

нововведень на якість освіти учнів; 

    удосконалено матеріально-технічну базу гімназії. 

Важливим джерелом дослідно-експериментальної роботи стало вивчення 

та аналіз наукових підходів, педагогічного досвіду з проблеми дослідно-

експериментальної роботи.   

У процесі дослідження на І етапі постала потреба визначення термінів 

дослідження. Виявлено, що лінгвокультурологічна проблематика частково 

розглядається у межах лінгвокраїнознавства, етнолінгвістики, психолінгвістики, 

лінгвістичної філософії, лінгвокультурології. На ґрунті національно-культурної 

картини світу, сформованої мовними чинниками, утверджується образно-

поняттєва структура конкретного етнокультурного простору. Український 
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мовознавець О. Потебня  вбачав у мові народу властивості кожної людини та 

кожної спільноти, спосіб, можливість сприймати світ у національно-

культурному вираженні.  

Поняття «культурно-мовні цінності»  визначено як систему створених у 

певній мовленнєвій культурі усталених логіко-психологічних формувань, 

висловлювань, способів організації думок, які дають змогу суб’єкту бути 

успішним у спілкуванні, діяльності, взаєминах з іншими особами. 

Відповідно до сучасних концептуальних положень щодо виховання 

дослідники І. Бех, С. Іконнікова, О. Киричук, І. Кон розробили методологію 

особистісно орієнтованого виховання учнівської молоді; окремі проблеми 

громадянського виховання особистості досліджували М. Боришевський, 

П. Вербицька, О. Вишневський, Ю. Завалевський, П. Ігнатенко, В. Поплужний, 

К. Чорна та інші. 

«Морально-громадянські цінності» ми визначаємо як поняття, яке 

відображає значущість для індивіда сформованої загальнолюдської, суспільної 

моральності, громадянськості, усвідомленого вибору морально-гуманістичних, 

демократичних ідеалів, здатності до особистісної активної, відповідальної 

громадянської позиції та гуманістичної взаємодії. 

Визначено та проаналізовано педагогічний досвід закладів загальної 

середньої освіти в Україні з проблеми дослідження.  

Протягом 2012–2019 років було проведено низку засідань педагогічних рад 

за темою «Про забезпечення участі Київської гімназії східних мов № 1 у 

дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня на тему «Реалізація 

інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських 

цінностей учнів». 

Проведено декаду педагогічної майстерності класних керівників, 

вихователів групи подовженого дня за темою «Розвиток моральних цінностей 

особистості у сучасних педагогічних технологіях особистісно орієнтованого 

виховання» (листопад 2013 року). 
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Спільно з науковцями Інституту педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України було проведено Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію «Формування змісту освіти в умовах профільного навчання: 

формування ціннісних орієнтацій старшокласників» (26.04.2013 року) та 

розроблено програми науково-теоретичних лекторіїв для всіх категорій 

педагогічних працівників. 

Вивченню та розвитку культурно-мовних цінностей учнів гімназії сприяла  

участь у телемості між Україною та Алжирською Народно-Демократичною 

Республікою  (листопад, 2013 р., Школа Хайдара, м. Алжир). 

Упродовж грудня 2013 року – грудня 2015 року проводився II 

(концептуально-діагностичний) етап дослідно-експериментальної роботи. 

У результаті ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-

експериментальної роботи педагогічним колективом: 

 розроблено теоретико-концептуальні положення про розвиток культурно-

мовних та морально-громадянських цінностей учнів; 

 розроблено інноваційну модель розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів; 

 розроблено Концепцію реалізації інноваційної моделі розвитку культурно-

мовних та морально-громадянських цінностей учнів;  

 уточнено поняття: «моральність», «громадянськість», «культурно-мовні 

цінності», «морально-громадянські цінності», «розвиток культурно-мовних 

цінностей учнів», «розвиток морально-громадянських цінностей учнів»; 

визначено компоненти, критерії та рівні сформованості заданих якостей: 

культурно-мовних цінностей учнів, морально-громадських цінностей учнів, 

носій культурно-мовних та морально-громадянських цінностей; 

 визначено рівень сформованості мовленнєвої, комунікативної, етичної, 

громадянської компетентностей учнів гімназії; 

 визначено організаційно-педагогічні умови розвитку культурно-мовних 

цінностей та морально-громадянських цінностей учнів; 

 підготовлено методичний інструментарій; 
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 розроблено 8 нових навчальних програм зі східних мов;  

 організовано психолого-педагогічний супровід усіх учасників дослідно-

експериментальної роботи; 

 здійснено стратегічне планування  науково-методичного забезпечення 

освітнього процесу у гімназії відповідно до завдань дослідно-експериментальної 

роботи та результатів діагностики;  

 проведено семінар «Організаційні психолого-педагогічні умови розвитку 

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів» (листопад 2014 

року); 

 проведено Десяту Всеукраїнську науково-практичну конференцію за 

темою «Україна – країни Сходу в ХХІ столітті в діалозі мов, культур, 

педагогічних систем: ціннісні виміри особистості» (травень 2014 року). 

Уточнено поняття «моральність» – термін який виражає існуючі моральні 

відносини людей, або звичаї і розглядається як характеристика особливого типу 

практичної діяльності людей, що мотивується моральними ідеалами, 

переконаннями, нормами та принципами. 

Громадянськість розглядається як сукупність інтелектуальних і 

нормативних позицій та відповідних їм зразків поведінки, морально-

громадянських цінностей, світоглядних установок людини. 

Упродовж цього етапу було розроблено інноваційну модель розвитку 

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів та Концепцію 

реалізації інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів у Київській гімназії східних мов № 1. 

Концепція реалізації інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та 

морально-громадянських цінностей учнів (2015 рік) визначає метою створення 

сприятливих умов для підвищення рівня розвитку етичних, громадянських, 

комунікативних компетентностей учнів засобами культурно-мовних та 

морально-громадянських цінностей в освітньому процесі гімназії. 

Завдання розвитку морально-громадянських цінностей включають: 

здобуття знань у галузі етики, громадянської освіти, механізми засвоєння 
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морально-громадянських цінностей, набуття здатності активної громадянської 

участі. Серед завдань розвитку культурно-мовних цінностей – оволодіння учнями 

основними функціями спілкування гуманного партнера у міжособистісній, 

соціальній комунікаціях. 

         Поряд зі змістом важливе місце в системі розвитку культурно-мовних та 

морально-громадянських цінностей належить формам і методам його реалізації. 

У процесі дослідження на основі висновків ученого-педагога М. Фіцули 

визначено такі чотири групи методів для розвитку означеної цінності, 

мовленнєвої, комунікативної компетентностей: метод розвитку мовної 

свідомості індивіда; метод формування комунікативної (суспільної) поведінки; 

метод засвоєння мовної картини світу; метод засвоєння ціннісних культурно-

мовних орієнтацій індивіда. Визначено сфери самоідентифікації учнів: «Я – 

носій гуманістичної моралі», «Я – активний, відповідальний громадянин 

України», «Я  – носій культурно-мовних та морально-громадянських цінностей», 

«Я  –  успішний комунікант». 

В інноваційній моделі розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів визначено такі компоненти: когнітивний 

(знаннєвий), емоційно-ціннісний, праксичний, особистісно-творчий. Головними 

напрямами розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей 

учнів визначені: політико-правовий, мовно-комунікативний, національний 

культурно-мовний, морально-етичний, національно-патріотичний. 

Цінним доробком інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та 

морально-громадянських цінностей учнів є залучення батьківської, місцевої 

громади до організації і проведення гурткових і факультативних занять, 

відкриття просвітницьких батьківських клубів та інше.  

Визначено методологічні принципи та  підходи щодо розвитку культурно-

мовних та морально-громадянських цінностей учнів. Головний підхід – 

особистісно орієнтований, який передбачає врахування вікових особливостей 

учнів, розробку кожного конкретного етапу освіти за віковою вертикаллю у 

взаємопов’язаному контексті всього освітнього процесу; позаурочної, 
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позашкільної діяльності на розвиток високоморальних, громадянсько 

відповідальних учинкових дій, суспільної активності учнів. 

Відповідно до зазначеної Концепції було визначено поняття «культурно-

мовні цінності», що визначається як система створених у певній мовленнєвій 

культурі усталених логіко-психологічних формулювань, висловлювань, способів 

організації думок, які дають змогу суб’єкту бути успішним у спілкуванні, 

діяльності, взаєминах з іншими особами та «морально-громадянські цінності» як 

поняття, яке відображає значущість для індивіда сформованої загальнолюдської, 

суспільної моральності, громадянськості, усвідомленого вибору морально-

гуманістичних, демократичних ідеалів. 

Відповідно до завдань дослідно-експериментальної роботи розроблено 

структурно-функціональну схему розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів і науково-методичне забезпечення її реалізації. 

Мета інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів полягає у спрямуванні освітнього процесу на 

розвиток культурно-мовних та морально-громадянських цінностей здобувачів 

освіти із високим рівнем мовленнєвої, комунікативної, етичної, громадянської 

компетентностей.  

У моделі визначено чинники розвитку культурно-мовних цінностей: 

мовленнєва здатність, мовленнєві здібності, мовленнєва компетентність, 

мовленнєва діяльність, мовленнєвий етикет, комунікативна культура, 

комунікативний статус мовця, комуніканта, національні, культурно-мовні 

традиції та досвід комунікативної поведінки у міжкультурній взаємодії. 

Модель включає організаційно-педагогічну структуру; стратегічне 

планування, кадрове забезпечення, суб’єкти освітнього процесу; моніторинг, 

оцінювання.  

Науково-методичне забезпечення включає його зміст, форми та методи 

розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів. 

Здійснювалося стратегічне планування науково-методичної, освітньої 

роботи у гімназії відповідно до завдань дослідно-експериментальної роботи та 
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результатів діагностики: створено цільову програму науково-методичної 

підготовки педагогів та організації діяльності з учнями щодо розвитку у них 

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей.  

У рамках Концепції виділено такі цільові групи: учні гімназії; творча група 

вчителів української, англійської, східних мов; творча група класних керівників та 

вихователів групи подовженого дня; творча група вчителів загальноосвітніх 

навчальних предметів; методичні кафедри педагогічних працівників; 

адміністрація гімназії, батьківська громада. 

 На ІІІ (формувальному) етапі (грудень 2015 р. – грудень 2017 р.) було 

передбачено виконання наступних завдань: 

провести діагностування, комплексний моніторинг для вивчення динаміки 

розвитку в учнів культурно-мовних та морально-громадянських цінностей;  

розробити комплексні цільові програми реалізації завдань дослідно-

експериментальної роботи; 

розробити програми спеціальних курсів  та їх науково-методичне 

забезпечення для учнів початкової школи; 

упровадити у педагогічну практику навчальні курси з етнокультури 

народів Сходу, англомовних народів; 

розробити та практично відпрацювати методики узгодженої взаємодії 

учасників освітнього процесу, представників місцевої громади, батьків, засобів 

масової інформації щодо забезпечення наступності  розвитку культурно-мовних 

та морально-громадянських цінностей учнів; 

визначити рівень сформованості культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів гімназії наприкінці формувального етапу 

експерименту; 

організувати культурно-мовні табори толерантності для учнів; 

сприяти формуванню в учнів  «Я – концепції»; 

розробити соціальні проекти для участі учнів в акції «Громадянин»;  

апробувати інноваційну модель розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів; 
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У результаті реалізації завдань ІІІ (формувального) етапу дослідно-

експериментальної роботи (грудень 2015 року – грудень 2017 року):  

 уточнено термінологічний апарат (концепти «гуманістична моральність», 

«відповідальна громадянськість», «успішний комунікант (комунікатор)», 

«культура спілкування»; 

 уточнено теоретико-концептуальні положення щодо розвитку культурно-

мовних та морально-громадянських цінностей учнів; 

 уточнено поняття: «морально-громадянські цінності учнів», «розвиток 

культурно-мовних цінностей учнів», «розвиток морально-громадянських 

цінностей учнів»; 

 визначено компоненти та рівні сформованості заданих якостей: носій 

культурно-мовних цінностей, носій морально-громадянських цінностей; 

 визначено рівні сформованості у здобувачів освіти мовленнєвої, 

комунікативної компетентностей; 

 визначено організаційно-педагогічні умови розвитку культурно-мовних та 

морально-громадянських цінностей учнів; 

 уточнено моніторинговий інструментарій; 

 визначено навчальні програми та навчальні посібники, підручники з етики, 

громадянської освіти для впровадження у педагогічну практику; 

 розроблено та затверджено 9 навчальних програм для учнів 10 – 11 класів.        

Підготовлено рукописи навчально-методичних посібників: «Японська 

мова. 1 клас», «Японська мова. 7 клас», «Японська мова. 8 клас», «Японська 

мова. 9 клас», «Японська мова. 10 клас», «Японська мова. 11 клас». 

Протягом 2013-2017 років було підготовлено та видано 5  практико-

орієнтованих посібників для педагогічних працівників. 

Основним завданням підготовки педагогічних кадрів щодо розвитку 

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів є забезпечення 

підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників із досліджуваної 

проблеми, яке відбувається шляхом проведення навчально-методичних, 

науково-практичних семінарів, конференцій, педагогічних читань, лекторіїв для 
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педагогічних працівників, закордонного мовного стажування вчителів іноземних 

мов, введення обов’язкового навчального спецкурсу «Розвиток культурно-

мовних та морально-громадянських цінностей учнів»; активне використання 

засобів масової інформації та інших джерел (Інтернет). 

Упродовж 2016–2017 років проведено 5 засідань педагогічних рад з 

проблеми дослідження. Питання окремих аспектів щодо реалізації завдань  

дослідно-експериментальної роботи розглядалися на засіданнях науково-

методичної  ради.  

Забезпечено теоретичну підготовку батьків, представників місцевої 

громади, ЗМІ, викладачів вищих навчальних закладів міста  Києва – партнерів 

гімназії, творчих об’єднань (спілок) до співпраці з гімназією. 

У рамках ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи 

здійснювався моніторинг  вивчення динаміки розвитку культурно-мовних та 

морально-громадянських цінностей учнів. 

Діагностичне дослідження за методикою С. П. Тищенко, модифікацією 

В.О.Киричука, В.В.Киричука «Визначення ціннісних пріоритетів особистості» 

було проведено серед 152 учнів 3-8 класів (2015 р.) та 178 учнів 3-10 класів (2017 

р.) гімназії. Серед ціннісних пріоритетів учнів, які сформувалися на високому та 

середньому рівнях (у сумі), найбільш вираженими є: «Я і здоров’я» – 94%, «Я і 

Україна», «Я і моральні цінності» – 81%, «Я і громадські обов’язки» – 80%, «Я і 

рідна домівка» – 79%, «Я і мистецтво» – 78%, «Я і друзі» – 76% у 2015 році та  

«Я і здоров’я» – 93,5%, «Я і громадські обов’язки» – 89,5%, «Я і друзі» – 81,5%, 

«Я і Україна» – 79%, «Я і мистецтво» – 78%, «Я і рідна домівка» – 77%, « Я і 

моральні цінності» – 76,5%  у 2017 році. 

Такі цінності, як  «Я і здоров’я» (1 місце) та «Я і мистецтво» (5 місце), 

залишилися на попередніх позиціях,  інші  змінили свої позиції. 

Відсотковий показник загальної кількості фактів середнього рівня 

сформованості ціннісних пріоритетів за період з 2015 по 2017 рік має динаміку 

зростання за такими цінностями як «Я і друзі», «Я і громадські обов’язки» на 

1,5%, «Я і моральні цінності» на 3%; та у бік зменшення за такими цінностями 
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як «Я і рідна домівка» на 6,5%, «Я і здоров’я» на 5%, «Я і мистецтво» на 9%, «Я 

і Україна» на 4%. Проте всі ці показники зросли серед випадків високого рівня. 

З метою дослідження ефективності організації дослідно-

експериментальної роботи в аспекті формування гармонійної особистості учнів 

психологічною службою  впродовж 2015 – 2017 років  було здійснено моніторинг 

наявності вад особистісного розвитку у процесі соціалізації  учнів 5-х класів за 

методикою З. С. Карпенко «Діагностика вад особистісного розвитку».  

Кількість учасників моніторингового дослідження  за роками становить: 

2015 – 2016 н. р. – 110 осіб; 2016 – 2017 н. р. – 78 респондентів. 

Серед вад особистісного розвитку, які найчастіше виражені на високому і 

середньому рівнях у продіагностованих п’ятикласників, зустрічаються: 

естетична нечутливість ( 64%; 51%) ,  агресивність (63%; 41%), невпевненість 

(46%; 41%),  тривожність (48%; 23%), імпульсивність (42%; 20%), схильність до 

нечесної поведінки ( 34%; 16%), екстернальність (схильність перекладати 

відповідальність за свої вчинки на інших (24%; 19%), замкненість (27%; 18%). 

Практичним психологом здійснювалася тематична діагностика учнів щодо  

рівня розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів 

гімназії. Для виявлення рівня сформованості в учнів культурно-мовних 

цінностей відповідно до визначених критеріїв  застосовувався різний 

інструментарій. Крім стандартних методик,  було розроблено власну систему 

оцінювання заданих якостей. Анкети мали закриті й відкриті запитання, 

відповідаючи на які учні самостійно давали оцінку власним якостям. Запитання 

анкет спрямовувалися на визначення ставлення гімназистів до навчання 

української та іноземних мов, використання української та іноземних мов у 

спілкуванні, діяльності, взаєминах з оточуючими особами, цілей, що 

стимулюють учнів до здобуття знань, застосування їх у повсякденному житті.  

З метою визначення когнітивного компонента культурно-мовних 

цінностей та змін, що відбулися у процесі здійснення  ІІІ (формувального) етапу 

дослідження, педагоги проаналізували рівні навчальних досягнень учнів (288 

осіб у 2015 р. та 338 осіб у 2017 р.) з української мови, літератури, англійської 
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мови, східних (китайської, японської, корейської, арабської, турецької, гінді) 

мов. 

Аналізуючи подані результати за 2015 – 2017 роки, слід відзначити, що 

кількість учнів, що мають високий та достатній  показники рівня знань з  

української мови та літератури, англійської та східних мов становлять 94%, 

93,5% та 94%. Порівняно з 2015 роком відбулися позитивні зміни й покращилися 

показники з української мови та літератури на 2%, англійської мови – на 1,5%. 

Рівень навчальних досягнень учнів зі східних мов залишився без змін. Середній 

рівень становить  відповідно 6, 6,5 та 6%. Учнів з низьким рівнем навчальних 

досягнень немає.  Це  є свідченням того, що навчання мов для учнів становить 

значну цінність.  

Для виявлення рівня оцінювання емоційно-ціннісного компонента нами 

вивчалося питання мотивації. За діагностикою навчальної мотивації і визначення 

додаткових мотивів навчання (М.В. Матюхіна «Діагностика структури 

навчальної мотивації школяра»)   відзначається зростання усіх видів мотивів: 

пізнавальний з 4,65 балів до 4,93 (на 0,28 б.), комунікативний з 4,27 до 4,56 (на 0, 

29 б.), емоційний з 4,05 до 4,23 (на 0,18 б.), саморозвитку з 5,42 до 6,3 (на 0,88 

б.), позиція школяра з 5,49 до 6,46 (на 0,97б.), досягнень з 5,23 до 6,13 (на 0,9 б.), 

зовнішні з 4,31 до 5,37. Найбільше зростання відзначається у мотивах досягнень, 

саморозвитку, позиції учня. 

Знаряддям взаєморозуміння  між людьми є мова. Ставлення учнів до 

спілкування мовами, яких навчаються у гімназії, також є складником емоційно-

ціннісного компонента. Аналізуючи дані опитування відзначимо, що переважній 

більшості (87,73, 80% у 2015 р. та 88,8, 79, 81,5% у 2017 р.) гімназистів 

подобається спілкуватися різними мовами, крім того,  спостерігається 

збільшення кількості учнів, які охоче спілкуються виучуваними мовами: на 1,8% 

українською, на 6% англійською, на 1,5% східною. Зменшилася кількість учнів, 

яким не подобається спілкуватися цими мовами, (від 1 до 1,5%), або вони не 

визначилися з цього питання (від 1 до 1,8%). Проте спілкування англійською як 

другою іноземною викликає більші труднощі. Кількість годин, що відводяться 
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на навчання англійської мови, менша, ніж на східні мови; групи з англійської 

мови більші за кількістю учнів, а деякі класи (де менше 28 осіб) узагалі не мають 

поділу на групи і в результаті кількість часу, що відводиться на імовірне 

спілкування – застосування знань – менша. 

Для вивчення цього питання ми досліджували стиль поведінки особистості 

в конфліктній ситуації. Було використано методику «Визначення стилю 

поведінки особистості в конфліктній ситуації»  за А. С. Прутченковим. 

Результат дослідження свідчать, що кількість учнів, які вибирають стиль 

«співпраця»  з 2015 по 2017 роки, зросла від 67% до 77%;  частково до таких 

учнів можна віднести тих, хто поєднує змішані стилі, що також включають стиль 

співпраці: «уникнення – співпраця», «пристосування – співпраця», «суперництво 

– співпраця», «суперництво – уникнення – співпраця» таких учнів відповідно  

14% та 7%. Сумарна кількість становить 81%  на початок формувального етапу 

та 84%  – на  час його завершення. 

Узагальнені результати на ІІІ (формувальному) етапі експерименту, їх 

кількісно-якісна і статистична інтерпретація засвідчили значну  динаміку рівнів 

ціннісних  орієнтацій учнів гімназії.  

Порівняно з 2015 роком відбулися позитивні зміни і покращилися 

показники рівня знань з української мови та літератури на 2%, з англійської мови 

на 1,5%. Рівень навчальних досягнень учнів зі східних мов залишився без змін. 

Середній рівень становить  відповідно 6, 6,5 та 6%.  Низького рівня навчальних 

досягнень учнів не зафіксовано.   

Спостерігається зростання усіх видів мотивів учіння (від  0,18 б. до 1,06 

б). Найбільше зростання відзначається у мотивах досягнень, саморозвитку, 

позиції учня.   

Переважній більшості гімназистів (від 73 до 87, % у 2015р. та від 79 до 88,8% 

у 2017 р.) подобається  спілкуватися різними мовами, крім того,  зросла кількість 

учнів, які охоче спілкуються виучуваними мовами: на 1,8% українською, на 6% 

англійською, на 1,5% східною. 



16 

 

Серед групи цілей, що стимулюють учнів до здобуття знань, на першому 

місці – комунікативні (від 49%  до 58% ), на другому місці знаходяться 

інструментальні цілі (скласти ЗНО, виконувати домашні завдання, читати, 

писати тощо) – від 33% до 37%, на третьому місці – виїзди за кордон (від 30% до 

35%), четверте місце посідають оцінні характеристики (бути розумним, 

освіченим, патріотом), на останньому місці відповіді «Круто», «Люблю», 

«Рідна»  від 0,6%  до 13% . 

Цьому процесові сприяло: відкриття класів школи Конфуція у гімназії 

(грудень 2015 р.); поповнення навчально-матеріальної бази завдяки допомозі 

уряду КНР (грудень 2016 р.); оновлення навчально-матеріальної бази кабінетів 

української, англійської, східних мов; діяльність клубів у контексті професійної 

орієнтації учнів. 

Про результативність розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів свідчить їх активна участь у таких заходах:     

учнівській конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО в м. Києві на тему: 

«Україна - Японія в ХХІ столітті в діалозі мов, культур: ціннісні виміри 

особистості» за участю Посольства Японії в Україні (23 листопада 2017 року);  

XVII Всеукраїнській конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні 

«Українсько-європейські ініціативи в освітньому просторі: ціннісна парадигма» 

(м. Київ, 29-30 березня 2016 р., ); учнівській конференції асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО в м. Києві «Гендерна рівність Світової тенденції. Українські реалії» 

(м. Київ, ЗЗСО № 82); ІІІ Міжнародній учнівській конференції «Наука і молодь» 

(м. Мінськ, Республіка Білорусь; 26 жовтня – 4 листопада 2016 р.); 

Міжнародному форумі  асоційованих шкіл ЮНЕСКО у м. Києві «Європа та Азія 

в діалозі культур. Уроки  життя від Конфуція» (м. Київ,  10 квітня 2017 р.); 

ХІІІ Міжнародному конкурсі творчих робіт школярів та вчителів «Уроки війни 

та Голокосту – уроки толерантності»   (до 75-ї річниці трагедії жертв Бабиного 

Яру; м. Київ,   29-30 вересня 2016 р.);   XXV Міжнародному   конкурсі захисту 

наукових проектів (фізика)   (м. Стамбул,   Туреччина, 9 травня 2016 р., захист 

англійською мовою).  
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Учнів гімназії нагороджено дипломами   кращих знавців китайської мови 

та літератури,  англійської мови,  східних мов (китайська, японська, арабська, 

перська, гінді, турецька, корейська мови  (2017 р.).  

Учні-організатори та учасники щорічної гімназійної акції «Тепло родини – 

захисникам України» до Дня захисника України; шефської допомоги (разом із 

батьками) пораненим військовим, що перебувають на лікуванні в Ірпінському 

військовому шпиталі; акції гімназистів «Дітям Донбасу – з теплом і любов’ю»; 

формування та передача бійцям АТО «Сумки самарянина». 

Окремі питання науково-дослідної, інноваційної діяльності педагогічного 

колективу  в цілому, окремих  педагогічних працівників опубліковані  у 2016- 

2017 роках у виданнях: Дидактика: теорія і практика: збірник наукових праць 

відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України. – К.: Вид-во НПУ імені 

Н.П.Драгоманова, 2016 (11 статей); Дидактика: теорія і практика: збірник 

наукових праць відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України. – К.: 

Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017 (11 статей). 

На ІV (узагальнювальному) етапі (грудень 2017 р. – грудень 2018 р.) 

було проведено контрольне діагностування учнів щодо сформованості 

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів; визначено 

співвідношення мети і завдань із результатами дослідно-експериментальної 

роботи; представлено результати експерименту під час науково-практичного 

семінару педагогічних працівників (жовтень 2018 р.); поширено досвід дослідно-

експериментальної роботи  з означеної проблеми у науково-педагогічних 

виданнях,  засобах масової інформації,  у школах-партнерах гімназії в Україні та 

за кордоном. 

Цінним доробком інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та 

морально-громадянських цінностей учнів є залучення батьківської, місцевої 

громади до організації і проведення гурткових і факультативних занять, 

відкриття просвітницьких батьківських клубів та інше.  

Окремі аспекти, результати дослідно-експериментальної роботи в 

Київській гімназії східних мов №1 були представлені на: ХХІІ Міжнародній 
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конференції науково-педагогічних працівників «Формування європейських 

стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям 

української держави» (м. Київ, Київський міжнародний університет, 14.03.2018 

р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Комунікативний дискурс: 

наукова рецепція та стилістика перекладу», присвяченій 80-річчю від дня 

народження Василя Стуса (м. Київ, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України; 15 – 16.03.2018 р.); Міжнародному семінарі з 

підготовки кращих учителів (м. Цзиньхуа, КНР, 23.04 – 15.05. 2018р.); ІV 

Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток сучасної освіти і 

науки: результати, проблеми, перспективи»  (м. Ужгород,  Ужгородський 

національний університет з партнерами; 15.06.2018 р.); Міжнародній програмі 

для українських діячів освіти в Республіці Корея (м. Сеул та інші, Республіка 

Корея, 08.09 – 16.09.2018 р.); V ювілейній міжнародній конференції «Наукова 

еліта в розвитку держав» (м. Київ, Комітет Верховної Ради України з питань 

науки і освіти, НАПН України, НПУ імені    М. П. Драгоманова з партнерами, 25 

– 26.09.2018 р.); І всеукраїнському науково-методичному семінарі викладачів 

китайської мови (м. Київ, відділ освіти і культури Посольства КНР в Україні, 

Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут Конфуція Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 18.10.2018 р.). 

Розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників сприяла 

їх участь у навчальних семінарах-тренінгах для педагогів гімназії за програмою 

Lions Clubs International Foundation» «Соціальні та емоційні компетенції ХХІ 

століття»  на базі Київської гімназії східних мов №1 (жовтень 2017 р. –  лютий 

2018 р., у якому взяли участь 92 педагоги); семінарі-тренінгу з методики 

викладання курсу «Культура добросусідства» в рамках  проекту з підтримки 

Посольства Королівства Норвегії в Україні  (м. Чернівці, 22 –  27.01.2018 р., 2 

педагоги); пілотування інтегрованого курсу «Громадянська освіта. 10 клас» 

(квітень 2018 р.); підсумковій науково-практичній конференції «Розвиваємо 

громадянські компетенції з 1 класу» (м. Львів, 18 – 19.06.2018 р.). Учні 

гімназії – члени Наукового товариства гімназистів – колективного  члена 
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Київської малої академії наук учнівської молоді беруть активну участь у 

Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України та постійно посідають призові місця на районних, міських та 

всеукраїнських етапах конкурсу За успіхи в навчанні, високі результати  в 

конкурсах, олімпіадах, творчих змаганнях, громадській діяльності на щорічному 

святі «Галактика талантів»  відзначено 295 учнів  (травень 2018 р.). 

На IV (узагальнювальному) етапі дослідно-експериментальної роботи 

здійснювалося діагностування педагогічних працівників та учнів за 

результатами експерименту. Відзначаємо, що: відбулися позитивні зміни і 

покращилися показники рівня мовних, комунікативних знань з української мови 

та літератури на 0,1%, англійської мови на 1,6%. Рівень навчальних досягнень зі 

східних мов залишився без змін. Середній рівень складає  відповідно 5,9%, 6,4% 

та 6%.  Низький рівень навчальних досягнень учнів відсутній.   Ціннісним 

ставленням, що впливає на вибір стратегії поведінки, є мотивація учня. 

Спостерігається зростання усіх видів мотивів учіння (від  0,18 б. до 1,06 б.). 

Найбільше зростання відзначається у мотивах досягнень, саморозвитку, позиція 

учня та зовнішніх.   

Проведена дослідно-експериментальна робота на IV (узагальнювальному) 

етапі засвідчує співвідношення мети та завдань із проміжними результатами 

дослідно-експериментальної роботи. А саме: високий рівень сформованості в 

учнів  культурно-мовних та морально-громадянських цінностей на основі  

положень Концепції реалізації інноваційної моделі розвитку культурно-мовних 

та морально-громадянських цінностей учнів; здатність учнів до відповідальної 

комунікативної поведінки у міжособистісному спілкуванні, соціумі на засадах 

комунікативного етикету; зростання суспільно-громадської відповідальної 

участі (активності) учнів у позаурочній, позашкільній, діяльності; здатність 

учнів робити свідомий гуманістичний моральний  вибір та застосовувати 

демократичні технології прийняття і виконання індивідуальних і відповідальних 

колективних рішень. 
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Ha V (коригувальному) етапі (січень - грудень 2019 р.) дослідно-

експериментальної роботи  педагогами  гімназії проведено коригування 

комплексних цільових програм «Розвиток культурно-мовних цінностей учнів і 

культура спілкування», «Розвиток морально-громадянських цінностей учнів», 

індивідуальних карт розвитку культурно-мовних та морально-громадянських 

цінностей  учнів , а також  моделі учнівського самоврядування гімназії .  

Здійснювалося коригування форм, методів особистісно орієнтованого 

виховного процесу щодо забезпечення єдності розвитку моральної 

(гуманістичної) особистості і моральної індивідуальності учня. Щорічно у 

гімназії проводиться акція «Тепло родини – захиснику України», «Сумка 

самарянина», учні та батьки передають допомогу нашим воїнам у Ірпінський 

військовий шпиталь, дітям зі Сходу України, підтримують партнерські зв’язки зі 

школою Станиці Луганська. За ініціативи учнів гімназії було проведено акції на 

допомогу онкохворим дітям «Миколай іде – щастя і здоров’я несе», «Маленькі 

серця» на підтримку притулку для тварин, проведено Всеукраїнський урок 

доброти, присвячений гуманному ставленню до тварин.  

Київська гімназія східних мов № 1 – активний учасник Всеукраїнського 

проекту з громадянського виховання та політичної просвіти «М18: Ми можемо 

більше!» У 2017/2019 н. р. лідери учнівського самоврядування взяли участь у 

Київському дитячо-юнацькому форумі М18 «МЕНШІ 18 – МИ МОЖЕМО 

БІЛЬШЕ!». 18 березня 2019 року у гімназії відбулася імітаційна гра у формі 

дитячих виборів «Я обираю Президента України!».  

Педагогічні працівники використовують рекомендації Комітету міністрів 

Ради Європи, які  визначають умови набуття молоддю європейських країн 

громадянської компетентності як риси громадянськості, що є актуальними й для 

України.  

Наукове спрямування дослідно-експериментальної роботи здійснювалося 

завдяки тісній співпраці з відділами Інституту педагогіки НАПН України, 

Інститутом проблем виховання НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації 
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змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, закладами вищої освіти міста 

Києва, України та закордонними установами.  

Наукові здобутки та досвід педагогічних працівників гімназії з означеної 

теми дослідно-експериментальної роботи занесений до Електронної бібліотеки 

Національної академії педагогічних наук України (за публікаціями 2013 – 2019 

років у виданні «Дидактика: теорія і практика: збірник наукових праць» відділу 

дидактики Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук 

України (http://lib.iitta.gov.ua). 

Упродовж 2013-2019 років розроблено та опубліковано 120 наукових та 

науково-методичних розробок педагогічних працівників. 

Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-

громадянських цінностей учнів на базі Київської гімназії східних мов № 1 

пройшла успішно. Проведена дослідно-експериментальна робота засвідчила 

співвідношення мети, завдань із кінцевими результатами дослідно-

експериментальної роботи. Відзначаємо значну динаміку рівнів розвитку 

культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів. Застосування 

технології розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей 

учнів сприяло реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи. Зросли: 

здатність здобувачів освіти до відповідальної комунікативної поведінки у 

міжособистісному спілкуванні, соціумі на засадах комунікативного етикету; 

суспільно-громадянська відповідальність участі (активності) учнів у 

позаурочній, позашкільній діяльності, у соціокультурному просторі.  

Педагогічна система гімназії набула ознак освітньої дипломатії як системи 

відносин, якої навчаються, яку адаптують і використовують учасники освітнього 

процесу. 

Науковий керівник,   

кандидат педагогічних наук                         підпис           В. І. Кизенко 

Директор                                                         підпис           О. І. Проскура 

Координатор                                                   підпис           Л. М. Павлова 


