
Упродовж І (організаційно-підготовчого) етапу (грудень 2012 р. – 

грудень 2013 р.) було передбачено та реалізовано такі завдання: 

- визначено та науково обґрунтовано тему, мету та завдання дослідно-
експериментальної роботи; 

- вивчено та проаналізовано вітчизняний педагогічний досвід з 
проблематики дослідно-експериментальної роботи; 

- створено банк даних з проблеми розвитку цінностей особистості; 
- здійснено компаративний  аналіз іншомовної сходознавчої освіти в 

зарубіжних школах-партнерах КНР, АНДР, Турецької Республіки, Японії, 
Республіки Корея, Російської Федерації; 

- вибірково проаналізовано вітчизняні та зарубіжні програми з 
громадянської освіти учнів; 

- здійснено розробку нормативно-правового забезпечення дослідно-
експериментальної роботи.   У грудні 2012 р. було видано наказ про організацію 
дослідно-експериментальної роботи в гімназії з означеної теми. У грудні 2012 р. 
– січні 2013р. на нараді при в.о. директора гімназії Вербицької О.В., на засіданні 
педагогічної, науково-методичної рад, Ради гімназії, батьківської ради,  на 
нарадах учителів, вихователів ГПД, класних керівників, з учнями-керівниками 
органів учнівського самоврядування учасники навчально-виховного процесу 
ознайомлені з наказами, розпорядженнями щодо дослідно-експериментальної 
діяльності, визначено та уточнено функціональні обов’язки членів педагогічного 
колективу. Розроблено перспективний план удосконалення матеріально-
технічної бази щодо реалізації програми експерименту. У січні-березні 2013р. 
було розроблено програму спільної діяльності з науковими установами, 
закладами вищої освіти м. Києва. 

Члени педагогічного колективу опрацювали дослідження вчених з питання 
визначення термінів, що стосуються проблематики дослідно-експериментальної 
роботи, зокрема, визначено такі поняття: культурно-мовні цінності та морально-
громадянські цінності; 

- визначено та уточнено функціональні обов’язки членів педагогічного 
колективу та батьків учнів, представників місцевої громади щодо вирішення 
завдань експерименту; 

- налагоджено творчу співпрацю з науковими структурами, підрозділами, 
що здійснюють наукове керівництво, наукове консультування дослідно-
експериментальної роботи (відділами дидактики, навчання української мови та 
літератури, навчання іноземних мов, суспільствознавчої освіти, навчання 
географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України; лабораторією 
морального та етичного виховання Інституту проблем виховання НАПН 
України; відділом інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної 
роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, Київським 
міжнародним університетом, Інститутом філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка),  соціальними службами (), засобами 
масової інформації, педагогічними колективами шкіл-партнерів в Україні та за 
кордоном (Першої міської гімназії міста Черкас – асоційованої школи ЮНЕСКО, 
Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради, 



Ставівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кагарлицького 
району Київської області, гімназіє міжнародних відносин №323 з поглибленим 
вивчення англійської мови м. Києва,  спеціалізованою школою №181 з 
поглибленим вивчення корейської мови та культури «Дьонсурі» м. Харкова; 
коледжом економіки, права та інформаційних технологій університету «КРОК» 
м. Київ; центром позашкільної роботи Святошинського району м. Києва; 
Київською Малою академією наук учнівської молоді, із Дзяодинською 
середньою школою вищого розряду №2 (м. Шанхай, КНР), Цзилінським 
державним університетом (м. Чунцін, КНР), школою «Хайдара» (м. Алжир, 
АНДР), початковими школами міст Нагоя, Нагано (Японія), Турецька Республіка 
(середні школи міста Стамбула – побратима Святошинського району міста 
Києва); з посольствами КНР, Японії, Держави Кувейт, Палестини, АНДР, 
Турецької Республіки, Ісламської Республіки Іран, Республіки Індія, Республіки 
Корея в Україні) із проблеми вивчення етнонаціональних цінностей народів, 
наступності у розвитку цінностей особистості учнів в освітньому просторі. 

Було обґрунтовано, розроблено індивідуальний навчальний план гімназії 
на 2013-2014 навчальний рік; 

- обґрунтовано, розроблено індивідуальний штатний розпис гімназії, який 
доведений до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА), управління освіти Святошинської районної в м. 
Києві державної адміністрації, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України; 

- 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 проблематики окремих аспектів 
дослідно-експериментальної роботи для педагогічних працівників; 

- розроблено Положення про методичну кафедру, про науково-дослідну 
лабораторію гімназії, положення про творчі групи гімназії, положення про 
зарубіжне мовне стажування учнів у чартерній школі; 

- створено творчі групи для розробки програм, навчально-методичних 
комплексів з проблематики розвитку культурно-мовних та морально-
громадянських цінностей учнів; 

- обґрунтовано управління інноваційними процесами в гімназії. Успішне 
управління інноваційними процесами в гімназії будується на засадах наукового 
менеджменту, кількісного менеджменту, систематичного менеджменту, 
менеджменту людських відносин, ситуаційного менеджменту, 
адміністративного менеджменту (за Л. Даниленко, Л. Карамушкою). 

Реалізація нового змісту управління реалізацією завдань дослідно-
експериментальної роботи сприяла формуванню сучасного освітнього 
середовища, що характеризується як цілеспрямована взаємодія учасників 
освітнього процесу під час експерименту, пошуку нових форм і методів 
організації освітнього процесу, засвоєння продуктивних освітніх технологій, 
здійснення поточного діагностування та коригування інноваційних процесів, 



розробка нових організаційних структур і механізмів управління на різних 
етапах дослідно-експериментальної роботи. 

Здійснено поточне анкетування вчителів, учнів, батьків щодо впливу 
нововведень на якість освіти учнів; 

- проводилося удосконалення матеріально-технічної бази гімназії; 
Важливим джерелом дослідно-експериментальної роботи стало вивчення 

та аналіз наукових підходів, педагогічного досвіду з проблеми дослідно-
експериментальної роботи.  

З метою реалізації даного завдання упродовж І (організаційно-
підготовчого) етапу здійснювалося визначення, обґрунтування та популяризація 
проблеми, над упровадженням якої працював педагогічний колектив шляхом 
вивчення та аналізу необхідної інформації про сучасні досягнення науки з 
проблематики зазначених цінностей, передового педагогічного досвіду з теми 
дослідно-експериментальної роботи, спонукання педагогічних працівників до 
висновків про неминучість перебудови педагогічної діяльності та необхідність 
упровадження передових ідей сучасної філософії, педагогіки, психології, етики, 
мовознавства, лінгвокультурології, соціолінгвістики, етнопсихолінгвістики, 
етнопсихології, етнопедагогіки, громадянознавства (громадянської освіти). 

Розроблення інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-
громадянських цінностей учнів – невід’ємної частини сучасного наукового 
осмислення ролі людського чинника висуває низку питань щодо взаємодії мови 
та культурно-духовних цінностей, їх відтворення в національно-орієнтованих 
формах, забезпечення вербального «супроводу» культурного зростання особи. 

У процесі дослідження проблеми дослідно-експериментальної роботи на І 
етапі постала потреба визначення термінів (одиниць вивчення, що, з одного боку, 
належать до мовного рівня, а з іншого, є культурними компонентами). 

Виявлено, що лінгвокультурологічна проблематика частково 
розглядається у межах лінгвокраїнознавства, етнолінгвістики, психолінгвістики, 
лінгвістичної філософії, лінгвокультурології.  

Вітчизняна наука відводить належне місце як моральному, так й 
громадянському вихованню учнівської молоді в сучасній системі виховання, 
розвитку особистості. 

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 дослідно-експериментальної роботи.  

Для упровадження результатів вивчення передового педагогічного досвіду 
з теми дослідно-експериментальної роботи педагоги у складі трьох дослідно-
експериментальних лабораторій  вивчалися запропоновані вченими та 
передовою педагогічною практикою способи розв’язання поставленої проблеми 
– розроблення інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-
громадянських цінностей учнів.  



Було сформульовано науково-методичну тему педагогічного колективу 
гімназії на 2013–2019 роки: «Розвиток культурно-мовних та морально-
громадянських цінностей учнів як інноваційної моделі педагогічного процесу», 
на базі якої визначено науково-методичну тему на 2013/2014 н. р.: 
«Обґрунтування моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських 
цінностей учнів у навчально-виховному процесі», науково-методичні теми, над 
якими працювали 11 методичних кафедр гімназії, а також науково-методичні 
теми кожного педагогічного працівника, виходячи з проблематики дослідно-
експериментальної роботи.  

Керівництво дослідно-експериментальною роботою здійснювалося 
науково-методичною радою, до складу якої входили: директор, заступники 
директора, завідувачі методичних кафедр гімназії, керівники дослідно-
експериментальних лабораторій, творчих груп, науковий керівник дослідно-
експериментальної роботи, наукові консультанти, соціальний педагог, педагог-
організатор, практичний психолог, заступник голови ради гімназії. 

Їм підпорядковувалися три дослідно-експериментальні лабораторії у 
контексті теми експерименту, що, своєю чергою, поділялися на творчі, 
супровідні групи педагогічних працівників. 

Супровідні творчі групи були організовані з метою забезпечення умов 
ефективної реалізації дослідно-експериментальної роботи, створення 
сприятливого психологічного клімату, належної матеріально-технічної, 
навчально-методичної бази, підтримки з боку батьківської ради та органу 
учнівського самоврядування. 

Були проведені засідання педагогічних рад з тематики:  
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» (2012–2019 року); 

Виховання громадянських цінностей та правової компетентності учнів для 
життєтворчості особистості;  

Цінності особистості. Наукові підходи до концепцій цінностей; 
Якість освіти та виховання учнів у 2012/2013 н. р. та завдання 

педагогічного колективу з реалізації завдань сучасної школи в Україні, 
інноваційного розвитку гімназії в світлі завдань дослідно-експериментальної 
роботи у 2013/2014 н. р.; 

Культурно-мовні цінності у педагогічній системі розвитку комунікативних 
компетентностей учнів 5–11 класів на уроках української мови, української та 
світової літератур. 

Проведено декаду педагогічної майстерності класних керівників, 
вихователів ГПД на тему «Розвиток моральних цінностей особистості у сучасних 
педагогічних технологіях особистісно орієнтованого виховання» (листопад 2013 
року). 

Спільно з науковцями Інституту педагогіки НАПН України було проведено 
Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Формування змісту освіти в 



умовах профільного навчання: формування ціннісних орієнтацій 
старшокласників» (26.04.2013 року). 

Предметом особливої уваги колективу гімназії стала нормативно-правова 
база з інноваційної діяльності, дослідно-експериментальної роботи в Україні, в 
м. Києві, роботи наукових працівників, присвячені різним аспектам теорії 
педагогічної майстерності, теорії педагогічної інноватики. Систематично 
відбувалося ознайомлення колективу з науковою літературою за темою експери-
менту з подальшим її обговоренням. 

Освітня, виховна, науково-методична робота закладу освіти з виконання 
завдань дослідно-експериментальної роботи була передбачена у планах роботи 
гімназії на ІІ семестр 2012/2013 навчального року, на 2013-2019 роки. 

Було розроблено програми науково-теоретичних лекторіїв для всіх 
категорій педагогічних працівників: 

• «Українська мова в системі розвитку культурно-мовних цінностей 
особистості»; 

• «Морально-громадянські цінності особистості та їх розвиток. 
Психологічні аспекти»; 

• «Східні мови в педагогічній системі розвитку культурно-мовних 
цінностей особистості».  

Вивченню та розвитку культурно-мовних цінностей учнів гімназії сприяла 
їх участь у телемості між Україною та Алжирською Народно-Демократичною 
Республікою (Школа Хайдара, м. Алжир). 
 


